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                                                                            الجمهوريـــــة التونسيـــــة        

 الشؤون المحلية والبيئة وزارة  
 بلدية المرسى          
 تابة المجلس ك           

   

 المجلس البلدي جلسة إنتخاب رئيس    محضر 

   لبلدية المرسى  

 
ىل أ عضاء اجمللس البدلي بتاريـــــــــخ الثالاثء  محمد سلمي احملرزي حيث توّجــه الس يّد   س تقالته اإ رئيس البدليّة بإ

للتّداول فهيا و قد وافقت علهيا أ غلبية أ عضاء اجمللس   2019أ كتوبر  24اذّلي عقد جلسة يوم امخليس  2019أ كتوبر  22

 البدلي احلارضون .  

 

دد ــــــــمن جمةل امجلاعات احمللية الصادرة مبقتىض القانون ال سايس ع 247 النمبقتضيات الفص معال  حيث  و

ذا أ لغي الإ  :"  اذّلي ينّص عل   2018ماي  9خ يف رّ ؤ امل 2018لس نة  29  الرئيس أ و املساعدون عن نتخاب أ و ختّل اإ

 .نعقاد وسد الشغورترابيا لالإ  قتضاء من قبل الوايل اخملتّص وظائفهم، يدعى اجمللس البدلي من قبل رئيس البدلية أ و عند الإ 

 يرأ س اجللسة الإنتخابيّة أ كرب أ عضاء اجمللس البدلي س نّا مبساعدة أ صغرمه س نّا.

 يوما من اترخي حصول الّشغور ."  15تنعقد اجللسة الإنتخابيّة وجوب يف أ جل أ قصاه 

 

 .نتخاب رئيس من بني أ عضائهرئاسة اجمللس، جيمتع اجمللس البدلي لإ يف حاةل الشغور يف اذّلي ينّص عل :"  248و   

 تنعقد اجللسة الإنتخابيّة حصيحة مبن حرض ."  

 

 بقرص البدلية  الّسادسة مساءعل الساعة  2019 نومفرب 04 ثننيوذكل يوم الإ  ،عقد اجمللس البدلي جلس ته 

   يت ذكرمه :والسادة أ عضاء اجمللس البدلي ال   داتالس يّ  حبضور
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 مقّرر اجللسة والبعض من أ عوان كويح الاكتب العام للبدليةالس يد محمد الّص كام حرض عن الإدارة البدلية 

 البدلية وخمتلف مكّوانت اجملمتع املدين وبعض املواطنني. 

فتتحت اجللسة     عتبارها  نبيةل محزة ة الس يد اإ نسة مىن خالص  ال  ال كرب س نّا ومبساعدة عضو اجمللس البدلي بإ

من جمةل امجلاعات احمللية  247الفقرة الثّانية من الفصل  معال مبقتضياتال صغر س نّا من بني أ عضاء اجمللس البدلي 

نتخاب رئيس اجمللس البدلي و مساعديه ال ربع تطبيقا   طارها )اإ ّّيها يف اإ مرّحبة جبميع احلارضين وواضعة اإ

 جمةل امجلاعات احمللية( مقرتحة جدول ال عامل التّايل:   من  249و  248،   247ملقتضيات الفصول 

نتخاب رئيس اجمللس البدلي. -1  اإ

نتخاب املساعدين.  -2  اإ
 

     I )    إنتخاب رئيس المجلس البلدي :   

رئيسة اجللسة فتح بب الرتّّش لرئاسة اجمللس البدلي، حيث أ مكن حرص نتاجئ   الس ّيدة نبيةل محزة تولّت  

نتخاب رئيس اجمللس البدلي اكل يت :    اإ

 

 قـائمــــــــــــــة ن  ع  قب اإلسم والل   ع/ر 
 أ لوان املرس  الس يّد املعز بوراوي 01

 املرس تتبّدل  الس يّد رؤوف الش نّويف  02

 صويت :  نتيجة التّ   

 مقعدا.  30عدد املقاعد اخملّصصة للمجلس البدلي :   •

 30  عدد أ عضاء اجمللس البدلي احلارضون :  •

 30عدد ال صوات املرّصح هبا :   •

 0  عدد أ وراق التّصويت البيضاء :  •

 01عدد أ وراق التّصويت امللغاة :  •
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مس القامئة املرتّش  ع/ر  مس املرتّّش  ة اإ ّ  ح هبا عدد ال صوات املرصّ  اإ ة من عدد  ــ النس بة املائوي

 بل رقام  بلسان القل  ح هبا  ال صوات املرصّ 

 %  54   16 س تّة عرشة  الس يّد املعز بوراوي أ لوان املرس  01

 %  44 13 ثالثة عرشة  الس يّد رؤوف الش نّويف  املرس تتبّدل  02

 

  قد حتّصل عل أ كرب عدد من ال صوات تقّدر  املعّز بوراوي  د الس ّي هذا،  وتبعا للمعطيات املذكورة أ عاله يكون 

نتخابه رئيس   % 54 وتُمثّل   16 بــ من مجةل ال صوات املرّصح هبا مبا يعين حتّصهل عل ال غلبية املطلقة وبلتّايل يرّصح بإ

 اجمللس البدلي ببدليّة املرس. 

ث نتخاب وعل اإ املعّز   د الس ّي رئيسا للمجلس البدلي ، مّت توش يح  املعّز بوراوي دالس ّي ر الإعالن عن نتيجة اإ

،مث تولّت   محمّد سلمي احملرزي ، الّرئيس ال س بق للمجلس البدلي من قبل الس يد  ، رئيس اجمللس البدلي املنتخب بوراوي

رئيس اجمللس البدلي اجلديد رئاسة اجللسة اذّلي رّحب جبميع   املعّز بوراوي  د الس ّي رئيسة اجللسة تسلمي  دة نبيةل محزة الس ّي 

نتخاب املساعدين   ّّيمه بأ ّن اجللسة س تظّل مفتوحة ملواصةل اإ احلارضين و أ عرب عن سعادته لتويّل هذا املنصب ُمعلام اإ

عالهمم مبوعد هذه اجللسة يوم غد ا  .  2019نومفرب  05ملوافق ليوم الثاّلاثء ال ربع و سوف يمّت اإ

  املمثل القانوين للبدلية كام قام الس يد الاكتب العام للبدلية بتذكري أ عضاء اجمللس البدلي بأ ن رئيس البدلية هو 

 من جمةل امجلاعات احمللية اذلي ينص عل :   257تطبيقا ملقتضيات الفصل  

" يتوىل رئيس البدلية حتت رقابة اجمللس البدلي وطبقا للصيغ والرشوط املنصوص علهيا بلقوانني والرتاتيب  

 اجلاري هبا العمل القيام بملهام وتطبيق قرارات اجمللس وخاصة املتعلقة مبا ييل :  

 العدلية". الطعن دلى احملامك محلاية مصاحل البدلية ونيابهتا يف القضاّي الإدارية واملالية و  •

عتبار    املمثل القانوين للبدلية.  املعّز بوراوي  الس يد وبلتايل، قرر اجمللس البدلي تثبيت تطبيق هذا الفصل بإ

 

 دقيقة .  50وُرفعت اجللسة يف حدود الّساعة الّسادسة و          

 

 

 


