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République Tunisienne 

Municipalité de Tunis 

 
S/D du Conseil Communal et d'Election          

  لجمهورية التونسيةا 

 بلدية تونس   

   ----- 

et d'Encadrement des Arrondissements 

 
 
 

 المجلس البلدي

 2023-2018الدورة النيابية 
 

 تنصيب المجلس البلدي محضر جلسة  

  التاسعة صباحا بقصر البلدية بالقصبة 2018جويلية  03ثاء الثال

  

تبعا لإلعالن عن النتائج النهائية لإلنتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات 

بتاريخ  46، وصدورها بالرائـــد الرسمــي للجمهوريـــة التونسيــــة عــدد  2018جــــوان  13بتاريخ 

المؤرخ في  2017لسنة  07القانون األساسي عدد من 175وعمال بمقتضيات الفصل  2018جوان  8
 المتعلق باإلنتخابات واإلستفتاء ،  2017فيفري  14

تمت دعوة المجلس البلدي المنتخب في جلسته األولى بعد أول إنتخابات مجراة بعد صدور 
ت الجاري بها العمل وذلك لجلسة القانون المذكور من قبل والي الجهة حسب اإلجراءات والشكليا

بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر بلدية تونس  2018جويلية  03التنصيب المنعقدة يوم الثالثاء 

 بالقصبة وذلك بحضور السادة : 
 

  ، السيد الشاذلي بوعالق والي تونس 

  ، السيدة ثريا الجريبي رئيسة المحكمة اإلبتدائية بتونس 
 

 مجلس البلدي اآلتي ذكرهم :والسادة أعضاء ال
 

 سعاد بن عبد الرحيم -1

 خالد األزعر -2

 أسماء العكايشي -3

 فوزي العزابي -4

 هندة عباس -5

 سيف الدين بالعابد -6

 التليلي ءسنا -7

 عبد الرزاق البوزيري -8

 سامية اللباسي -9

 محمد علي الورهاني -10

 نزيهة العكاري -11

 محسن بن نفيسة -12

 حكيمة كعبي -13

 األسعد خذر -14

 نادية العويتي -15

 بلقاسم الفياش -16

 اإلدارة الفرعية لشؤون اجمللس البلدي
 واإلنتخاابت واإلحاطة ابلدوائر البلدية
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 محرزية برايكي -17

 خليل بن حسين  -18

 هادية ناجي -19

 عماد العيادي -20

 منجية الخميلي -21

 كمال الدين إيدير -22

 آمال المؤدب -23

 فتحي دخيل -24

 عواطف الزاير  -25

 صالح مباركي -26

 منجية الجندوبي -27

 مجدي المازني -28

 غفران قناوي -29

 الحبيب دلهوم -30

 مليكة الباطيني -31

 محمد نعمان بن معاوية -32

 نزيهة غيزاوي -33

 محمد ساسي بوثوري -34

 راضية العياشي -35

 منير الصرارفي -36

 صبرين الزواغي -37

 عماد الرياحي -38

 أحمد الصغير بوعزي -39

 عبير الطالبي -40

 صالح دغري -41

 بثينة الشابي -42

 عماد الدبابي -43

 وداد األزرق -44

 أنيس الوسالتي -45

 بن سعيد  ءهنا -46

 مهدي الرباعي -47

 وداد الدايخي -48

 عبد الرؤوف األغواتي -49

 رجاء قمير -50

 كمال البلدي -51

 رانية اليحمدي  -52

 لطفي بن عيسى  -53

 عفاف حمدي -54

 األسعد بوعزة -55

 آمال بوزيان  -56

 محمد منير بن ميالد  -57

 رانية الكريمي -58

 محمد رؤوف الهاني -59

 هندة بالحاج علي -60
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من مجلة الجماعات المحلية  220وبعد التثبت من توفر النصاب القانوني عمال بأحكام الفصل 

  .عضوا  60وذلك بحضور 

ل الجلسة برئاسة السيد محمد منير بن ميالد وهو أكبر األعضاء سنّا من غير إنطلقت أشغا
المترشحين لرئاسة المجلس البلدي وبمساعدة السيدة رانية الكريمي بإعتبارها أصغر األعضاء سنّا 

 وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة لبلدية تونس بصفتها مقررة للجلسة .
ة رحّب السيد منير بن ميالد بالسيد الشادلي بوعالق والي تونس ، والسيدة وفي إفتتاح الجلس

ثريا الجريبي رئيسة المحكمة اإلبتدائية بتونس ، كما تولى تقديم التهنئة ألعضاء المجلس المنتخبين 
 بمختلف قائماتهم ، ثم تولى السيد منير بن ميالد تقديم جدول األعمال إلى حين إنتخاب رئيس المجلس .

من مجلة الجماعات حسب المحضر المحّرر  213القسم على معنى منطوق الفصل  وبعد آداء

 في الغرض من قبل السيدة ثريا الجريبي رئيسة المحكمة اإلبتدائية بتونس .

بادر السيد رئيس الجلسة بفتح باب الترشح لرئاسة المجلس البلدي من بين السادة رؤساء 
بفحوى الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفّرغ القائمات فقط وذلك بعد تذكيرهم 

 ...رؤسـاء المجالـس البلديــة وتالوته عليهم وخاصة التأكيد على الفقرتين الثانية والثالثة منه : " 
يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى 

لس الجماعات المحلية من األعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم ويوضع رؤساء مجا
المباشرة خاصة ، يعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخّل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع 

 .  اإلعفاء لإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون ... "
 
 
 

 لبلدي : والسادة  لرئاسة المجلس ا السيدةوقد ترشح كل من 
 
 

 - ، السيدة سعاد بن عبد الرحيم 
 - ، السيد كمال الدين إيدير 
 - ، السيد أحمد الصغير بوعزي 
 - . السيد لطفي بن عيسى 

 

 

 وبعد القيام بعملية اإلقتراع السري ، تم التصريح بالنتيجة التالية :
  

  :  صوتا ، 26السيدة سعاد بن عبد الرحيم 
       صوتا ، 22:  السيد كمال الدين إيدير 
  : أصوات 8السيد أحمد الصغير بوعزي ، 
  :        أصوات 4السيد لطفي بن عيسى . 

  
 

  عدم حصول أي مترشح على األغلبية المطلقة من على وحيث أفرزت عملية اإلقتراع
 ، فقد تم المرور إلى دورة إنتخابية صوتازائد واحد ( أي واحد وثالثون  50المقاعد ) 

ع كل من قائمتي التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية عن اإلقتراع وتم حيث إمتن ثانية
 التصريح بالنتائج التالية :

  
 صوتا  26على  تي تحصلتال ة سعاد بن عبد الرحيملسيدا 

  صوتا  22الذي تحصل على كمال الدين إيدير السيد 
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 د بن عبد الرحيمسعا ةالسيدوبالتالي صّرح السيد منير بن ميالد رئيس الجلسة بفوز 
 . 2023-2018المجلس البلدي ببلدية تونس للدورة النيابية  ةبمنصب رئيس

 
  

 
 المجلس البلدي . ةرئيس سعاد بن عبد الرحيم ة ثم أحيلت رئاسة الجلسة إلى السيد

  
 
 

 ـة مقـررة اجللسـ         مساعدة رئيس اجللسة                            رئيس اجللسة            
                    الكاتبة العامة لبلدية تونس                                                                                  

    

    

      حفيظة ابخلري مدميغ                             ري بن ميالد                    رانية الكرمييحممد من        
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

 II - المجلس البلدي المنتخب المرحلة الثانية من  ةرئيس ة سعاد بن عبد الرحيمالسيد تإفتتح
ين وضعوا ثقتهم في هذا المجلس رة عن شكرها لكافة أعضاء المجلس البلدي وللناخبين الذمعبّ  الجلسة

 9المؤرخ في  2018لسنة  29إثر صدور مجلة الجماعات المحلية بمقتضى قانون عدد  األول المنتخب
كما تقدمت بالشكر للسيد محمد منير بن ميالد على حسن إدارته ، ليتولى إدارة شأنهم   2018ماي 

  .للجزء األول من جلسة تنصيب المجلس 
مساعدين فوافق  4وإقترحت إعتماد عدد  ،المجلس إلى تحديد عدد المساعدين  تثم دع

 . فتح باب الترشح تولّتثم المجلس على مقترحها برفع اليد 
  

  تخاب المساعد األول :نإ 
 

 

من مجلة الجماعات المحلية  245و 7المجلس البلدي بمقتضيات الفصلين  ةرئيس ةالسيد تذكر
أن يكون الرئيس اعــد األول والمساعدين ، وخاصة فيما يتعلق بضرورة والمتعلقين بإنتخاب المس

والمساعد األول من جنسين مختلفين . ويكون سن الرئيس أو أحد المساعدين األولين أقل من خمس 
 :  حفتح باب الترشح إلنتخاب المساعد األول فترشّ  ، ثم تمّ  وثالثين سنة

 
  

  - . السيد منير الصرارفي  
 
 

 : لي ، وبعد فرز األصوات ، تحصّ لية اإلقتراع السرّ وبعد عم
 
 

  صوتا 44على  منير الصرارفيالسيد . 
أعضاء عن  4عن حزب التيار الديمقراطي وعدد أعضاء  8كما إمتنع عن التصويت عدد 

 أعضاء عن حزب حركة نداء تونس . 4الجبهة الشعبية وتغيب عدد 
 

 ةـلرئيس أوالدا ــمساع يــر الصرارفـــمني دـــسيالإنتخاب  تمّ  فرز األصـواتة ـوبعد عملي 
 دي .ــــس البلـــــالمجل
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 إنتخاب المساعد الثاني :  

 
 : السيدتينتم فتح باب الترشح إلنتخاب المساعد الثاني ، فتقدم كل من 

   
 -  رانية الكريميالسيدة  
 -  عبير الطالبيالسيدة 

 
 :  السيدتينوبعد فرز األصوات تبين حصول 

 
  : صوتا  44السيدة رانية الكريمي 
  :  أصوات 10السيدة عبير الطالبي 

 

 ورقة ملغاة . 2ورقة بيضاء ، وعدد  1أعضاء ، عدد  3وتغيب عدد 

 
 المجلس البلدي . ةمساعدا ثان لرئيس ة رانية الكريميالسيدوبعد عملية اإلقتراع تم إنتخاب 

  
 

 
 إنتخاب المساعد الثالث :  

 
 مساعد الثالث كل من السادة :ترشح إلنتخاب ال

 
 - ةاألسعد بوعز ، 
 - . عبد الرزاق البوزيري 

 
 

 :  تحصل كل من وبعد عملية اإلقتراع أفرزت النتائج التالية
 

  صوتا  16على  ةاألسعد بوعزالسيد 
  صوتا 31على  عبد الرزاق البوزيريالسيد 

 

 .ورقة بيضاء  4ورقة ملغاة ، عدد  5أعضاء ، عدد  4وتغيب عدد 

 
على أكبر  عبد الرزاق البوزيريالسيد وبعد عملية اإلقتراع السرية وفرز األصوات تحصل 

 المجلس البلدي . ةعدد من األصوات وتم إنتخابه مساعدا ثالثا لرئيس
  
 

 

  إنتخاب المساعد الرابع : 

 
 المجلس البلدي كل من السادة : ةترشح إلنتخاب المساعد الرابع لرئيس

 
 -  خضر،السيد األسعد 
 - . السيدة هنا بن سعيد 
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 وبعد عملية اإلقتراع وفرز األصوات تحصل المترشحون على األصوات التالية :  
 

  صوتا 36على  األسعد خضرالسيد 
 صوتا 13على  هنا بن سعيد ةالسيد 

 

ورقة بيضاء وإمتنعت السيدة رانية  4ورقة ملغاة ، عدد  2أعضاء ، عدد  4وتغيب عدد      

 التصويت . اليحمدي عن
 

المجلس  ةرئيس ةمساعدا رابعا للسيد األسعد خضرالسيد ة اإلقتراع تم إنتخاب ـوبعد عملي
 البلدي .

 
 
 

 : تحديد اللجان 
  

 

المجلس البلدي فتح باب النقاش ليتداول األعضاء  ةرئيس ة سعاد بن عبد الرحيمالسيد تثم تول
من مجلة الجماعات  210على ذلك الفصل  في تحديد عدد اللجان القارة ومشموالتها وفق ما نصّ 

على أن ال يقل عددها عن أربع لجان ، كما نص ذات الفصل على أن يسند المجلس البلدي  المحلية
 . لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرفرئاسة 

  

ادة على أن يتم في جلسة أخرى تعيين الس لجنة ، 15 إحداثوبعد التداول تم اإلتفاق على 

على قاعدة التمثيل النسبي لمختلف القائمات المشّكلة  رؤساء اللجان ومقرريها وأعضائها إعتمادا
 للمجلس البلدي ، وذلك وفق ما سينص عليه النظام الداخلي للمجلس .

 
 
 

  إسناد لجنة المالية والشؤون اإلقتصادية ومتابعة التصرف 
 

 
 

من مجلة الجماعات المحلية الذي  210الفصل  المجلس البلدي بمقتضيات ةرئيس ةالسيد تذّكر

من ومتابعة التصرف ينّص على وجوب أن يكون رئيس اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون اإلقتصادية 
وإعترض السيد أحمد بوعزي على غير القائمة التي تّم من ضمنها إنتخاب الرئيس والمساعد األول ، 

 210أن الفصل  بحّجةلشؤون اإلقتصادية ومتابعة التصرف إنتخاب رئيس اللجنة المكلفة بالمالية وا
إلى الكتلة األكبر من غير الكتلة التي من ضمنها  تسندرئاسة هذه اللجنة  مستنتجا أنّ  211ل الفصل يكمّ 

 تم إنتخاب رئيس المجلس ومساعده األول ، 
 
 

ر أغلبية ، فأختاتّم اللجوء إلى التصويت ،  210ولحسم الخالف في فهم منطوق الفصل 

األعضاء إعتماد طريقة اإلقتراع السري إلسناد رئيس اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون اإلقتصادية 
 ومتابعة التصرف .

 :  لذلك فقد تّم فتح باب الترشح لرئاسة اللجنة المذكورة ، وترشح لها
 
 

 - ، السيد لطفي بن عيسى 
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 - . السيدة بثينة الشابي 
 

 
 ل :رز األصوات ، تحصّ وبعد عملية اإلقتراع وف

 
 

 -  صوتا  19على  لطفي بن عيسىالسيد 
 - صوتا 30على  بثينة الشابي ةالسيد 

 
 

ورقة بيضاء وإمتنعت كل من السيدة  3ورقة ملغاة ، عدد  2أعضاء ، عدد  4وتغيب عدد 

 عن التصويت . صبرين الزواغي والسيدة مليكة الباطيني
 

للجنة المالية والشؤون اإلقتصادية  ةرئيس ة بثينة الشابيدالسيوبعد اإلقتراع والفرز تم إنتخاب 
 من األصوات . 30على عدد  هاومتابعة التصرف بحصول

على  2018جويلية  04وتّم التصويت على إستكمال أعمال المجلس البلدي يوم األربعاء 

 الساعة الرابعة بعد الزوال .
 

م رئيسة المجلس البلدي بالشكر للنيابة توجهت السيدة سعاد بن عبد الرحي وقبل رفع الجلسة ،
اإلدارية والفنية موظفين وعملة على مجهوداتهم المبذولة في  اإلطاراتالخصوصية المتخليّة ، ولكافة 

 . النهوض بالعمل البلدي وتطويره عامة وعلى حرصهم الهام إلنجاح هذه الجلسة خاصة
 

 
 

 ـةمقـررة اجللسـ                                                        اجمللس البلدي ةرئيس        
                    الكاتبة العامة لبلدية تونس                                                                                  

   

    حفيظة ابخلري مدميغ            سعاد بن عبد الرحيم                                                       
 
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


