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 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بلديـة سيـدي بوزيـد      

  البلديكتابة المجلـس   

                               

 جلســـــــــــة  محضر
 

 تنصٌب المجلس البلدي وتوزٌع المسؤولٌات

 لبلدٌة سٌدي بوزٌد

 2018 جوٌلٌة 04جلسة ٌوم 

 2018 جوٌلٌة 04من مجلة الجماعات المحلٌة  انعقدت  الٌوم 245تطبٌقا ألحكام الفصل

 والً ضٌف هللا  أنٌسعلى الساعة التاسعة صباحا بمقر بلدٌة سٌدي بوزٌد تحت إشراؾ السٌد

بناءا على الدعوة  سٌدي بوزٌد  الجلسة األولى للمجلس البلدي المنتخب لبلدٌة سٌدي بوزٌد

الموجهة لكافة األعضاء من طرؾ السٌد والً سٌدي بوزٌد حسب الصٌػ واآلجال المنصوص 

وتوزٌع المسؤولٌات صلب لجنة  علٌها بالقانون وستخصص الجلسة النتخاب الرئٌس ومساعدٌه

الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ومتابعة التصرؾ ال ؼٌر وحضر الجلسة السٌدات والسادة أعضاء 

 :المجلس البلدي المنتخب األتً ذكرهم

 بشٌر جــاللً - محمد المنجً أوالد احمد بن علً - منصور عبدولً - عبد القادر ناجً  - 

 عمـــــاد بلقاضً  - منجــــً بن احمد عجمً - الحبٌـــب ظاهري  - لٌلــــــــه نصٌري  - 

 احمد عافً - زٌنب صالحً -  عواطؾ برقوقً - صـــابرة عزري - عبد الحلٌم هانً - 

 زهٌر قــــــــــادري-ٌــــاة العٌفً ح- حلٌمة نصٌري – آمال قمودي - مهـــــــى دبش - 

فـوزي الــــــرقٌـق  - ناٌلــــــة قـــــادري - منصؾ خلٌفــــــً  - مبروك برقــــــوقً  - 

أسماء ؼربً  - علـــــــــً بن مفتاح عافً - مبروكــــــة زعفوري -  نصٌري رٌم- 

 .مرٌم ٌوسفـــــً- منتصر دالً - ذكرى ابراهمً -  ضحى همامــــً - 



 تهنئته لكافة اافتتح الجلسة السٌد والً سٌدي بوزٌد مرحبا بكل السادة الحضور مجدد

األعضاء المنتخبٌن الذٌن نالوا ثقة ناخبٌهم ومؤكدا فً الوقت ذاته على ضرورة وضع مشاؼل 

 :المدٌنة والمواطنٌن ضمن أولوٌات العمل البلدي ثم أعطى إشارة انطالق أشؽال الجلسة

 – بصفته اكبر األعضاء سنا منصور عبدولًبعد التأكد من توفر النصاب القانونً تولى السٌد 

 بصفتها مرٌــــــم ٌوسفــــً رئاسة الجلسة وبمساعدة السٌدة –من ؼٌر المرشحٌن لرئاسة البلدٌة 

 األصؽر سنــا 

 من 213حٌث دعا كافة أعضاء المجلس البلدي الحاضرٌن ألداء القســــــم طبقا ألحكام الفصل 

وكٌــــل رئٌس المحكمة االبتدائٌة بسٌدي  المجلة االنتخابٌة بحضــــــــور السٌد الهاشـــمً قاسمً

 .بوزٌد والسٌد عبد المولى جنفاوي كاتب المحكمة الذي تولى تحرٌــــر محاضر أداء القسم

اثر أداء القسم بصفة فردٌة من طرؾ كافة أعضاء المجلس البلدي الحاضرٌن وقبل فتح باب 

الترشـــح لرئاسة المجلس البلدي قام السٌد رئٌس الجلسة بتذكٌر أعضاء المجلس بمقتضٌات 

 من مجلة الجماعات المحلٌة المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس البلدٌة والذي ٌنص 06الفصل 

علــــى عدم الجمع بٌن رئاســـة المجلس البلدي وممارسة وظٌفة أو مهنة أخرى وبوضع رئٌس 

المجلس البلدي من األعــــوان العاملٌن بالقطاع العام فً وضعٌة عدم مباشرة خاصة وان كل 

رئٌس مجلس بلدي ٌخل بمقتضٌات التفرغ ٌعفى قانونا وٌخضع اإلعفاء لإلجراءات المنصوص 

 .علٌها بمجلة الجماعات المحلٌة

 خامسا من القانون األســـــــاسً 117كما قام بتذكٌر األعضاء الحاضرٌن بمقتضٌات الفصل 

 من بٌن يٌنتخب الرئــٌس باالقتراع السر" المتعلق باالنتخابات واالستفتاء والذي ٌنص على ما ٌلً

 "رؤساء القائمات الفائزة فً االنتخابات الراغبٌن فً الترشح وان ٌكون برفع الٌد

  وتبعا لذلك تمت دعوة ممثلً الهٌئة الفرعٌة لالنتخابات إلــــــــى تامٌن مختلؾ االنتخابات التً 

سٌقع إجراءها خالل هذه الجلسة وفً مقدمتها انتخاب رئٌس المجلس البلدي وتبعا لذلك تم فتح 

باب الترشــح لرئاسة المجلس البلدي من بٌن رؤساء القائمات الفائزة فً االنتخابات وذلك برفع 

 :                                األٌدي فترشح لرئاسة المجلس البلدي حسب الترتٌب األبجدي السٌدات والسادة 

 قموديأمال   

 ًعبد الحلٌم هان 

 ًعبد القادر ناج  

 يعماد بالقاض 

وبعد تالوة اإلجراءات التقنٌة والضوابط القانونٌة لعملٌة االقتراع والتأكد من سالمة الخلوة 

وصالحٌتها وفتح صندوق االقتراع والتأكد من خلوه من أي وثٌقة تمت دعوة السادة أعضاء 

 .المجلس إلى انتخاب رئٌس البلدٌة تباعا 



 14)عبد القـــــادر ناجً :وأفضت نتٌجة االقتراع السري األول النتخاب السادة والسٌدات   

 ي عمـــــاد بالقاض– ( أصوات02)أمال قمودي – ( أصوات10)عبد الحلٌم هانــــــً -(صوت

 (صوت02)

تم المرور إلى إجراء دورة ثانٌة (1+50) مرشح على أؼلبٌة أي  ونظرا لعدم حصول 

النتخــــــاب الرئــٌس من بٌن المرشحٌن االثنٌن الذٌن تحصال خالل الدورة األولى على اكبر 

 عبد القادر ناجً وعبد الحلٌم هانً: عدد من األصوات وهما السٌدات والسادة 

 بحصوله عبد القادر ناجـــــً:  وحٌث أفضت نتٌجة االقتراع السري الثانً الى انتخاب السٌد

عبد القادر ناجً رئٌسا للمجلس البلدي ببلدٌة :  صوتا فقد تم اإلعالن عن انتخاب السٌد 15على 

 .لرئاسة الجلسة ومباشرة تسٌٌر أعمالها وتمت دعوتهسٌدي بوزٌد 

 .      دقٌقة 15ورفعت الجلسة لإلعداد النتخاب المساعدٌن لتستأنؾ بعد مرور 

 . اثر ذلك تمت دعوة السادة األعضاء إلـــــــى جلسة مؽلقة للتداول حول تحدٌد عدد المساعدٌن

 04استأنفت الجلسة النتخاب مساعدي الرئٌس وتم اإلعالن وانه تم االتفاق على إقرار عدد 

الفصل )مساعدٌــن ثم ذكر السٌد رئٌس البلدٌة أن عدد المساعدٌن ال ٌمكن أن ٌتجــاوز األربعة 

وان انتخاب المساعد األول ٌتم بنفس الصٌؽة التً تمت  ( من مجلــــة الجماعات المحلٌة245

بالنسبة النتخـــاب الرئٌس على أن ٌكون المرشحٌن من جنس مختلؾ عن جنس الرئٌس كما ٌتم 

 تمت بالنسبة للرئٌس وفً حالة كان سن رئٌس يانتخاب المساعد الثــــانً بنــفس الصٌؽة الت

كما ٌتم ,  سنة ال ٌتم اعتــماد قاعدة السن فً هذا الترشح35المجلس أو المساعد األول اقل من 

انتخاب بقٌة المساعدٌــــــن كل على حدة وفق نفس اإلجراءات وٌتم ترتٌبهم تباعا بعد المساعد 

الثانً حسب ترتٌبهم فً االقتراع وتبعا لذلك تمت الدعــوة إلى الترشح لخطة المساعد األول برفع 

 :األٌدي فترشحن السٌدات

 لٌلــــــــــى نصٌري-  عواطف برقوقـــً– أمـــــــــال قمودي –أسمـــاء غربً            

 15عواطف برقوقــــــــــً ب:   وأفضت نتٌجة االقتراع السري األول النتخـــــــاب السٌدة 

 صـــوت

عواطف برقوقً مساعدا أول لرئٌس المجلس البلدي بسٌدي :فتم اإلعالن عن انتخاب السٌدة 

 بوزٌد

اثر ذلك تم المرور النتخاب المساعدٌن الثانً والثالث والرابع فترشح لخطة المساعد الثانً 

 علً عافـــــــــــً وضحى همــــــــــامً: السٌدات والسادة 

ضحى همامــــــــً مساعدا ثان لرئٌس :  وأفضت عملٌة التصوٌت إلـــــــــى انتخاب السٌدة 

 البلدٌة

 زهٌر قــــــــــــــــادري: وترشح لخطة المساعد الثالث السٌد



 زهٌر قــــــــــــادري مساعدا ثالث لرئٌس : وأفضت عملٌة التصوٌت إلــــــــى انتخاب السٌد

 البلدٌة

 الحبٌب ظــــــــاهري و رٌم لصٌــــــــري: وترشح لخطة المساعد الرابع السٌدات والسادة

 الحبٌب ظاهـــــــــــــــري مساعدا رابع لرئٌس : وأفضت عملٌة التصوٌت إلى انتخاب السٌد

 البلدٌة

بعد ذلك تم المرور إلى انتخاب رئٌس لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ومتابعة التصرؾ وذلك 

بنفس الطرٌقة المعتمدة النتخاب رئٌس البلدٌة وال ٌنحصر الترشح لرئاسة اللجنة على رؤساء 

القائمات على أن تسند رئاسة اللجنة إلى احد أعضاء المجلس البلدي من ؼٌر القائمات التــــً تم 

 من ضمنها انتخاب رئٌس البلدٌة ومساعده األول

مهى دبش : وترشح لرئاسة لجنة الشؤون المالٌة واالقتصادٌة ومتابعة التصرؾ السٌدات والسادة

 وعماد بلقاضً

مهـــــى دبش رئٌسا للجنة الشؤون المالٌة : وأفضت عملٌة التصوٌت إلى انتخاب السٌدة 

 واالقتصادٌة ومتابعة التصرف ببلدٌة سٌدي بوزٌد

  وفً ختام الجلسة بٌن السٌد رئٌس المجلس البلدي وان المجلس سٌشكل العدد المالئم من اللجان 

وذلك صلب النظـــــام الداخلً حٌث ٌتم ضبط  األربعـــة البلدٌة القارة والتً لن ٌقل عددها عن

 اجل ال ٌتجاوز الثالث أشهر من تركٌز يطرٌقة توزٌــع المسؤولٌات داخل اللجان وذلك ؾ

المجلس وذلك حــال صدور األمر الحكومً المتعلق بإصدار النظام الداخلً النموذجً للمجالس 

 .البلدٌة

 

 .  ورفعت الجلســــــــــــــة فً حدود الساعة الثانٌة والنصؾ ظهــــــــــرا 

 

  

 رئٌـــــــــــس البلدٌة 

 عبد القــــــــــادر ناجــــــــً 


