الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية املنستير
بلدية منزل فارس ي

محضرالجلسة األولى للمجلس البلدي
لبلدية منزل فارس ي
عمال بأحكام القانون األساس ي عدد  16لسنة  2014املؤرخ في  26ماي  2014املتعلق باإلنتخابات واإلستفتاء
والقانون األساس ي عدد  7لسنة  2017املؤرخ في  14فيفري  2017املتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  16لسنة
.2014
وعمال باإلعالم الصادر عن السيد والي املنستير ملتساكني البلدية حول تاريخ ومكان إنعقاد الجلسة األولى
للمجلس البلدي بتاريخ  22جوان  2018تحت عدد .7224
وعمال بالدعوات الفردية املوجهة لكافة أعضاء املجلس البلدي الذين تم التصريح بفوزهم في اإلنتخابات
البلدية لحضور الجلسة األولى للمجلس البلدي لبلدية منزل فارس ي يوم الثالثاء  26جوان  2018بمقر البلدية
على الساعة  12:30والتي ستخصص ألداء القسم وإنتخاب رئيس املجلس ومساعديه.
وحيث تضمنت قائمة أعضاء املجلس البلدي الذين تم التصريح بفوزهم نهائيا من الهيئة العليا املستقلة
لإلنتخابات ضمن قرارها عدد  267بتاريخ  17ماي  2018السيدات والسادة اآلتي ذكرهم:
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اإلسم واللقب
فرج املجدوب
جيهان عبد هللا
فرج العجيمي
نادرة املجدوب
حسن املبروك
شادية الشوشان
محمد علي املبروك
رضوان عبد الرزاق
سعيدة الدرويش
طارق النعيجي
فاطمة غماض
روضة بنعلي
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القائمة
الفرسان
الفرسان
الفرسان
الفرسان
األصالة
األصالة
األصالة
حزب حركة النهضة
حزب حركة النهضة
الجيل الذهبي
الجيل الذهبي
حركة نداء تونس

وقد حضر الجلسة السيد البشير عطية كاتب عام الوالية والسيد رياض أحمد كاتب عام البلدية والسيد
نور الدين السماتي رئيس املحكمة االبتدائية بالنيابة وكاتب رئيس املحكمة أحالم املبروك كما حضر الجلسة
أعضاء املجلس البلدي السيدات والسادة حسب ترتيبهم بدفتر الحضور:
 رضوان عبد الرزاق فاطمة غماض فرج العجيمي جيهان عبد هللا حسن املبروك نادرة املجدوب طارق النعيجي محمد علي املبروك سعيدة الدرويش شادية الشوشان فرج املجدوب روضة بنعليوبعد التأكد من توفر النصاب القانوني.
ترأس الجلسة السيد فرج العجيمي بوصفه أكبر األعضاء سنا من غير املترشحين ملنصب رئيس املجلس
البلدي ،وتولى دعوة السيدات والسادة أعضاء املجلس البلدي الحاضرين ألداء القسم أمام السيد رئيس
املحكمة اإلبتدائية بحضور كاتب املحكمة والذي نصه ما يلي " :أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة
مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار إحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية
ووحدة الدولة التونسية".
ثم تولى السيد فرج العجيمي تذكير الحاضرين بمقتضيات الفصل  6من مجلة الجماعات املحلية املتعلق
بتفرغ رؤساء املجالس البلدية الذي ينص على ":يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات املحلية ملمارسة مهامهم
وتسند لهم منحة تحمل على ميزانية الجماعة املحلية تحدد معايرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء
على رأي املحكمة اإلدارية العليا وبعد أخذ رأي املجلس األعلى للجماعات املحلية".
ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات املحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى
ويوضع رؤساء مجالس الجماعات املحلية من األعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.
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ويعتبر كل رئيس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع اإلعفاء لإلجراءات
املنصوص عليها بهذا القانون".
كما تولى التذكير بالفصل  ( 117خامسا) من القانون األساس ي لإلنتخابات الذي ينص على  :يترشح رؤساء
القائمات الفائزة في اإلنتخابات ملنصب رئيس املجلس البلدي وذلك في جلسته األولى برئاسة أكبر األعضاء
سنا من دون املترشحين.
كما تولى التذكير بأن رئيس املجلس البلدي ينتخب من طرف األعضاء إنتخابا حرا سريا نزيها وشفافا ويكون
رئيسا للمجلس املترشح املتحصل على األغلبية املطلقة لألصوات ،وفي صورة حصول أي مترشح على األغلبية
املطلقة تنظم دورة ثانية يتقدم لها املترشحان املتحصالن على الرتبة األولى والثانية حسب األصوات املتحصل
عليها في الدورة األولى ،ويكون رئيسا للمجلس املتحصل على أكثر األصوات ،وفي صورة تساوي األصوات بين
املترشحين يتم تغليب األصغر سنا.
ثم تم فتح باب الترشح ملنصب رئيس املجلس البلدي ،وتقدم للترشح لرئاسة املجلس البلدي كل من
السيدات والسادة:
 حسن املبروك  :رئيس قائمة األصالة. رضوان عبد الرزاق :رئيس قائمة حركة النهضة. فرج املجدوب  :رئيس قائمة الفرسان.نتيجة إقتراع رئيس املجلس للدورة االولى
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 0
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  12بطاقة مصرح بها.
وتحصل كل مترشح على األصوات التالية:
إسم ولقب املترشح

عدد األصوات املصرح بها

حسن املبروك

 7أصوات

رضوان عبد الرزاق

1صوت

فرج املجدوب

 4أصوات

إثر ذلك تم اإلعالن عن نتائج إنتخاب رئيس املجلس البلدي السيد حسن املبروك الذي تحصل على
األغلبية املطلقة لألصوات.
أحيلت رئاسة الجلسة لرئيس املجلس البلدي املنتخب السيد حسن املبروك الذي عرض على املجلس
التداول لضبط عدد املساعدين طبقا للفصل  245من مجلة الجماعات املحلية.
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وبعد التداول والنقاش تم تحديد عدد  4مساعدين حسب نتيجة التصويت التالية:
  11صوت باملوافقة.  1صوت محتفظ.ثم تولى التذكير بالفصل  7من مجلة الجماعات املحلية الذي ينص على " :بإستثناء حاالت اإلستحالة
يكون الرئيس واملساعد األول من جنسين مختلفين ويكون سن الرئيس أو أحد املساعدين األوليين أقل من
 35سنة" .
تم فتح باب الترشح لخطة مساعد أول فترشح برفع األيدي السيدات:
القائمة

اإلسم واللقب
جيهان عبد هللا

الفرسان

فاطمة غماض

الجيل الذهبي

نادرة املجدوب

الفرسان

سعيدة الدرويش

حركة النهضة
نتيجة إقتراع املساعد األول (الدورة األولى)

وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 0
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  12بطاقة مصرح بها.
وتحصلت كل مترشحة على األصوات التالية:
اإلسم واللقب

عدد األصوات

جيهان عبد هللا

 5أصوات

فاطمة غماض

1صوت

نادرة املجدوب

 4أصوات

سعيدة الدرويش

 2أصوات

ونظرا لعدم حصول أي مترشحة على أغلبية املطلقة لألصوات  % 50زائد واحد تم املرور مباشرة إلى الدورة
الثانية إلنتخاب املساعد األول من بين املترشحات اللتان تحصلتا في الدورة األولى على أكبر عدد من
األصوات وهما جيهان عبد هللا( 5أصوات) ونادرة املجدوب( 4أصوات).
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نتيجة إقتراع املساعد األول (الدورة الثانية)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 2
بطاقات بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  10بطاقات مصرح بها.
وتحصلت كل مترشحة على األصوات التالية:
إسم ولقب املترشح

عدد األصوات املصرح بها

جيهان عبد هللا

 6أصوات

نادرة املجدوب

 4أصوات

إثر ذلك تم اإلعالن عن نتائج إنتخاب املساعد األول السيدة جيهان عبد هللا تاريخ والدتها  08جويلية .1990
ثم فتح باب الترشح ملنصب املساعد الثاني(دورة أولى)
عمال بالفصل  7من مجلة الجماعات املحلية الذي ينص على " :بإستثناء حاالت اإلستحالة يكون الرئيس
واملساعد األول من جنسين مختلفين ويكون سن الرئيس أو أحد املساعدين األوليين أقل من  35سنة" .
وبما أن سن املساعد األول أقل من 35سنة وبذلك شرط السن لم يعد ملزم وتم فتح باب الترشح ملنصب
املساعد الثاني ،وتقدم للترشح كل من السيدات والسادة:
 طارق النعيجي. رضوان عبد الرزاق. فرج العجيمي.نتيجة إقتراع املساعد الثاني (الدورة األولى)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 0
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  12بطاقة مصرح بها.
وتحصل كل مترشح على األصوات التالية:
عدد األصوات املصرح بها
إسم ولقب املترشح
طارق النعيجي

 5أصوات

رضوان عبد الرزاق

 3أصوات

فرج العجيمي

 4أصوات
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ونظرا لعدم حصول أي مترشح على أغلبية املطلقة لألصوات  % 50زائد واحد تم املرور مباشرة إلى
الدورة الثانية إلنتخاب املساعد الثاني من بين املترشحين اإلثنين اللذان تحصال في الدورة األولى على أكبر
عدد من األصوات وهما املترشحان السيدان:
 السيد طارق النعيجي تحصل على  5أصوات السيد فرج العجيمي تحصل على  4أصواتنتيجة إقتراع املساعد الثاني(الدورة الثانية)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 0
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  12بطاقة مصرح بها.
وتحصل كل مترشح على األصوات التالية:
إسم ولقب املترشح

عدد األصوات املصرح بها

طارق النعيجي

 7أصوات

فرج العجيمي

 5أصوات

إثر ذلك تم اإلعالن عن نتائج إنتخاب املساعد الثاني السيد طارق النعيجي.
ثم فتح باب الترشح ملنصب املساعد الثالث
وتقدم للترشح كل من السيدات والسادة:
 فاطمة غماض. سعيدة الدرويش. نادرة املجدوب.نتيجة إقتراع املساعد الثالث( الدورة األولى)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 1
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  11بطاقة مصرح بها.
وتحصل كل مترشح على األصوات التالية:
عدد األصوات املصرح بها
إسم ولقب املترشح
فاطمة غماض

 5أصوات

سعيدة الدرويش

 2أصوات

نادرة املجدوب

 4أصوات
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ونظرا لعدم حصول أي مترشح على أغلبية املطلقة لألصوات  % 50زائد واحد تم املرور مباشرة إلى
الدورة الثانية إلنتخاب املساعد الثالث من بين املترشحين اإلثنين اللذان تحصال في الدورة األولى على أكبر
عدد من األصوات وهما املترشحتان السيداتان:
 السيدة فاطمة غماض تحصلت على  5أصوات السيدة نادرة املجدوب تحصلت على  4أصواتنتيجة إقتراع املساعد الثالث(الدورة الثانية)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 1
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  11بطاقة مصرح بها.
وتحصل كل مترشح على األصوات التالية:
إسم ولقب املترشح

عدد األصوات املصرح بها

فاطمة غماض

 5أصوات

نادرة املجدوب

 6أصوات

إثر ذلك تم اإلعالن عن نتائج إنتخاب املساعد الثالث السيدة نادرة املجدوب.
ثم فتح باب الترشح ملنصب املساعد الرابع(الدورة األولى)
وتقدم للترشح كل من السيدات:
 فاطمة غماض. سعيدة الدرويش.نتيجة إقتراع املساعد الرابع ( الدورة األولى)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 0
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  12بطاقة مصرح بها.
وتحصل كل مترشح على األصوات التالية:
عدد األصوات املصرح بها
إسم ولقب املترشح
فاطمة غماض

 6أصوات

سعيدة الدرويش

 6أصوات

7

ونظرا لعدم حصول أي مترشح على أغلبية املطلقة لألصوات  % 50زائد واحد تم املرور مباشرة إلى
الدورة الثانية إلنتخاب املساعد الرابع من بين املترشحات اإلثنتان الالتي تحصلتا في الدورة األولى على أكبر
عدد من األصوات وهما املترشحتان السيداتان:
 السيدة فاطمة غماض تحصلت على  6أصوات السيدة سعيدة الدرويش تحصلت على  6أصواتنتيجة إقتراع املساعد الرابع(الدورة الثانية)
وبعد إجراء عملية التصويت السري تم التأكد من عدد بطاقات اإلنتخاب وعددها  12بطاقة منها عدد 0
بطاقة بيضاء وعدد  0بطاقة ملغاة وعدد  12بطاقة مصرح بها.
وتحصلت كل مترشحة على األصوات التالية:
إسم ولقب املترشح

عدد األصوات املصرح بها

فاطمة غماض

 6أصوات

سعيدة الدرويش

 6أصوات

إثر ذلك تم اإلعالن عن نتائج إنتخاب املساعد الرابع السيدة فاطمة غماض تاريخ والدتها  23نوفمبر 1993
بإعتبارها األصغر سنا.
وتم االتفاق على تحديد  4دورات املجلس البلدي كالتالي  :دورة فيفري ،دورة ماي،دورة جويلية،دورة
نوفمبر.
ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال.
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