الجمهوري ـ ــة التونسي ـ ــة

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

محضر جلسة إنتخاب مساعدي رئيس
بلدية المرسى
حيث تو ّجــه الس ّيد محمد سلمي احملرزي رئيس البدليّة بإس تقالته اإىل أعضاء اجمللس البدلي بتاريـــــــــخ
الثالاثء  22أكتوبر ّ 2019اذلي عقد جلسة يوم امخليس  24أكتوبر  2019للتّداول فهيا و قد وافقت علهيا
أغلبية أعضاء اجمللس البدلي احلارضون .
و حيث معال مبقتضيات الفصالن  247من جمةل امجلاعات احمللية الصادرة مبقتىض القانون السايس
ينص عل  " :اإذا ألغي الإنتخاب أو ّ
ختل الرئيس أو
عــــدد  29لس نة  2018الؤ ّرخ يف  9ماي ّ 2018اذلي ّ
الساعدون عن وظائفهم ،يدعى اجمللس البدلي من قبل رئيس البدلية أو عند الإقتضاء من قبل الوايل اخملتـــ ّص
ترابيا ل إالنعقاد وسد الشغور.
يرأس اجللسة الإنتخاب ّية أكرب أعضاء اجمللس البدلي س نّا مبساعدة أصغرمه س نّا.
تنعقد اجللسة الإنتخاب ّية وجوب يف أجل أقصاه  15يوما من اترخي حصول الشّ غور ".
ينص عل  ":يف حاةل الشغور يف رئاسة اجمللس ،جيمتع اجمللس البدلي لإنتخاب رئيس من بني
و ّ 248اذلي ّ
أعضائه.
تنعقد اجللسة الإنتخاب ّية حصيحة مبن حرض ".
السادسة مساء بقرص
عقد اجمللس البدلي جلس ته  ،و ذكل يوم الإثنني  04نومفرب  2019عل الساعة ّ
الرصح
البدلية و ّمت اإنتخاب الس ّيد ّ
العز بوراوي رئيسا للمجلس البدلي بنس بة  % 54من مجةل الصوات ّ
هبا.
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وحيث ظلّت جلسة اإنتخاب رئيس البدليّة و مساعديه مفتوحة لواصةل اإنتخاب الساعدين الربع ،
و حيث ّمت ضبط اترخي الإثنني  11نومفرب  2019لإنتخاب مساعدي رئيس البدليّة الربعة ،
عقد اجمللس البدلي جلس ته ،وذكل يوم الإثنني  11نومفرب  2019عل الساعة الثّانية و النّصف بعد
ّالزوال بقرص البدلية حبضور الس ّيدات والسادة أعضاء اجمللس البدلي الآيت ذكرمه :
ا إلمس واللّقب
مىن خالص

عن حزب /قامئـــــــــــــــة
الرىس تتبدل

العز بوراوي

ألوان الرىس

رمي احلشيشه

ألوان الرىس

أيوب بن احلاج

ألوان الرىس

هاجر مطي

ألوان الرىس

محمد ضياف ادلريدي

ألوان الرىس

اإميان الفهري

ألوان الرىس

محمد نبيل صاحب الطابع
اإلياس كشك

ألوان الرىس
حركة نداء تونس

عائشة الهيي

حركة نداء تونس

فرايل مسيه بوزيري

حركة نداء تونس

الإمضـــــــــــاء
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أمحد ريزا

حركة نداء تونس

محمد التيجاين بوعزيز

حركة نداء تونس

راقية الغرب

حزب حركة الهنضة

سلمي الزلطن

حزب حركة الهنضة

لطيفة التاجوري

حزب حركة الهنضة

خادل شيبوب

حزب حركة الهنضة

محمد الطيب الهيي

أمل الرىس

فارس العياش

أمل الرىس

سهام عز ادلين

حزب التيار ادلميقراطي
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مقرر اجللسة والبعض من
كام حرض عن الإدارة البدلية الس ّيد محمد ّ
الصكويح الاكتب العام للبدلية ّ
مكوانت اجملمتع الدين وبعض الواطنني.
أعوان البدلية وخمتلف ّ
اإفتتح اجللسة الس يد العز بوراوي  ،رئيس اجمللس البدلي مر ّحبا جبميع احلارضين وواضعا ا ّإايها يف
اإطارها  :اإنتخاب مساعدي رئيس البدليّة تطبيقا لقتضيات الفصل  249من جمةل امجلاعات احمللية .
❖ إنتخاب مساعدي رئيس المجلس البلدي :
يف البداية ّ ،
توىل الس ّيد العز بوراوي رئيس اجمللس البدلي التّذكي مبقتضيات الفصل  249من
ينص عل ما ييل :
جمةل امجلاعات احمللية اذلي ّ
" ّ
يتوىل رؤساء اجملالس البدلية والساعدون هماهمم لنفس الدة النيابية لهذه اجملالس ويف حاةل اإعادة
اإنتخاب رئيس بدلي جديد ي ّمت اإنتخاب مساعدين ُجدد ".
ّمث ّ
ينص عل ما ييل :
السابع من جمةل امجلاعات احمللية اذلي ّ
توىل ال ّتذكي مبقتضيات الفصل ّ
" إبس تثناء حالت الإس تحاةل  ،يكون الرئيس والساعد الول من جنسني خمتلفني ،ويكون سن
الرئيس أو أحد الساعدين ال ّولني أقل من  35س نة "
اإثر ذكل ّ ،مت فتح بب ّ
الرتّشات لإنتخاب الساعدين الربعة لرئيس اجمللس البدلي وترتبهيم
تطبيقا للفصل  246من جمةل امجلاعات احمللية  ،وقد أسفرت الإنتخابت عن النّتاجئ التالية :
 1-1إنتخاب المساعد األول :
أمكن حرص نتاجئ اإنتخاب الساعد الول لرئيس البدلية اكلآيت :
 -1قامئــة ّ
الرتّشـني :
 الآنسة مىن خالص  :عن قامئة الرىس تتبدّل. -2نتيجـــــــــــــة التّصويـــــــــــــت :
•
•
•
•

عدد أعضاء اجمللس البدلي احلارضون 20 :
الرصح هبا 19 :
عدد الصوات ّ
عدد أوراق التصويت البيضاء 01 :
عدد أوراق التصويت اللغاة 0 :
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ع/ر

اإمس احلزب /القامئة

اإمس الرتّش(ة)

01

الرىس تتبدّل

مىن خالص

الرصح هبا
عدد الصوات ّ
بلرقام
بلسان القل
تسعة عشة
19

النس بة الائوية من عدد
الرصح هبا
الصوات ّ
% 95

حتصلت
هذا ،وتبعا للمعطيات الذكورة أعاله تكون الآنسة مىن خالص عن قامئة الرىس تتبدّل قد ّ
حتصلت عل
الرصح هبا مبا يعن أنه ّ
عل أكرب عدد من الصوات تقدّر  19و متثّل  % 95من الصوات ّ
يرصح بإنتخاهبا مساعدة أوىل لرئيس اجمللس البدلي لبدلية الرىس .
الغلبية الطلقة وبلتّايل ّ
 2-1إنتخاب المساعد الثـّاني :
ّمت فتح بب ّ
الرتّش لهذا النصب و قد أمكن حرص نتاجئ اإنتخاب الساعد الثاين لرئيس البدلية اكلآيت :
 -1قامئــــــــة الرتّشيـــــن :
 الس يد اإلياس كشك  :عن حزب حركة نداء تونس. -2نتيجـــــــــــــة التّصويـــــــــــــت :
•
•
•
•
ع/ر

عدد أعضاء اجمللس البدلي احلارضون 20 :
عدد الصوات الرصح هبا 18 :
عدد أوراق التصويت البيضاء 02 :
عدد أوراق التصويت اللغاة 0 :

اإمس احلزب  /القامئة

 01حزب حركة نداء تونس

اإمس الرتّش(ة)
اإلياس كشك

الرصح هبا
عدد الصوات ّ
بلرقام
بلسان القل
مثانـــة عشة
18

النس بة الائوية من عدد
الرصح هبا
الصوات ّ
% 90

حتصل
هذا ،وتبعا للمعطيات الذكورة أعاله يكون الس يد اإلياس كشك عن حزب حركة نداء تونس قد ّ
حتصل عل
الرصح هبا مبا يعن أنه ّ
عل أكرب عدد من الصوات تقدّر بــ  18و متثّل  % 90من الصوات ّ
يرصح بإنتخابه مساعدا اثنيا لرئيس اجمللس البدلي لبدلية الرىس .
الغلبية الطلقة وبلتّايل ّ
 3-1إنتخاب المساعد الثـّالث :
ّمت فتح بب ّ
الرتّش لهذا النصب و قد أمكن حرص نتاجئ اإنتخاب الساعد الثاين لرئيس البدلية اكلآيت :
 -3قامئــــــــة الرتّشيـــــن :
 الس يدة لطيفة التّاجوري  :عن حزب حركة الهنّ ضة .5

 - -4نتيجـــــــــــــة التّصويـــــــــــــت :
•
•
•
•

عدد أعضاء اجمللس البدلي احلارضون 20 :
عدد الصوات الرصح هبا 18 :
عدد أوراق التصويت البيضاء 02 :
عدد أوراق التصويت اللغاة 0 :

ع/ر اإمس احلزب /القامئة

اإمس ّ
الرتشـح(ة)

 01حزب حركة الهنّ ضة لطيفة التّاجوري

الرصح هبا
عدد الصوات ّ
بلرقام
بلسان القل
مثانـــة عشة
18

النس بة الائوية من عدد
الرصح هبا
الصوات ّ
% 90

حتصلت
هذا ،وتبعا للمعطيات الذكورة أعاله تكون الس يدة لطيفة التّاجوري عن حزب حركة الهنّ ضة ّ
حتصلت عل
عل أكرب عدد من الصوات تقدر بــ  18ومتثّل  % 90من الصوات الرصح هبا مبا يعن أهنا ّ
يرصح بإنتخاهبا مساعدة اثلثة لرئيس اجمللس البدلي ببدلية الرىس .
الغلبية الطلقة وبلتّايل ّ
الرابع :
 4-1إنتخاب المساعد ّ
ّمت فتح بب ّ
الرتّش و قد أمكن حرص نتاجئ اإنتخاب الساعد الثّالث لرئيس البدلية اكلآيت :
 -1قامئة الرتّشيــــن :
 الس يدة فرايل مسية بوزيري  :عن حزب حركة نداء تونس. -2نتيجـــــــــــــة التصويـــــــــــــت :
•
•
•
•

ع/ر

عدد أعضاء اجمللس البدلي احلارضون 20 :
عدد الصوات الرصح هبا 18 :
عدد أوراق التصويت البيضاء 02 :
عدد أوراق التصويت اللغاة 0 :

اإمس احلزب /القامئة

 01حزب حركة نداء تونس

اإمس ّ
الرصح هبا
الرتّش(ة)
عدد الصوات ّ
بلسان القل بلرقام
فرايل مسية بوزيري مثانـــة عشة
18

النس بة الائوية من عدد
الرصح هبا
الصوات ّ
% 90
6
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