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 رادس في .............................      الجمهوريـــــــة التونسيـــــــــــة     

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 والية بن عروس          

 بلدية رادس             
 

 

  اجامتع جلسةحمرض 

 رادسباجمللس البدلي 

  
  2018 أوت 30المنعقدة في 

 
  

املجلس  تنصيب وجلسة  2018ماي  06البلدية  لالنتخاباتعلى إثر التصريح بالنتائج النهائية       

على الساعة العاشرة صباحا  2018 أوت 30انعقدت اليوم الخميس  2018جوان  28 بتاريخالبلدي 

عبد  بإشراف السيد  في دورة ثانية  املجلس البلدي  رئيس النتخاببقاعة أفراح بلدية رادس جلسة 

 والي بن عروس وبحضور السيدات والسادة:اللطيف امليساوي 

 

 بن عروس عبد الرزاق دخيل املعتمد األول لوالية  ➢

 عروس بن لوالية الكاتب العام أنيس امللولش ي   ➢

 

 السيدات والسادة: عن المجلس البلديحضر  و
 

 فتحي بن حميدة   ➢

 فاطمة عبادة   ➢

 حافظ التونس ي   ➢

 نورهان املهذبي   ➢

 علي اليزيدي   ➢

 سنية شعبان   ➢

 مراد السويس ي   ➢

 إحسان بن مسلم   ➢

 شكري بن معشة   ➢
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 نهلة بن الحاج حميدة   ➢

 سارة الحطاب   ➢

 جوهر السماري    ➢

 مريم الصغاري    ➢

 أنيس العياري    ➢

 منية حاجي   ➢

 عمر بوسريح   ➢

 بسمة مشرقي   ➢

 محمد تقي بوترعة   ➢

 عز الدين الباش   ➢

 الحاجإيناس بن    ➢

 رياض الطبرقي   ➢

 سماح الورغمي   ➢

 مصطفى مسكيني   ➢

 الخنساء القمرتي   ➢

 نور الدين السعدي   ➢

 إيناس قرب   ➢

 شريفة بالسعدي   ➢

 محمد فيصل الجرار   ➢

 مروى داود   ➢

 عبد القادر الورفليوتغيب السيد : 

 الشعبنواب  األخضر عضو مجلس  زيادوحضر هذه الجلسة السيد: 

 أخرى السيدات والسادة:كما حضر من جهة 
 فتحي املاجري الكاتب العام للبلدية  ➢

 منيرة حرازي: عون إداري مكلف باإلسناد ➢

 عون إداري مكلف باإلسناد أشواق امليساوي: ➢

 عبد هللا: عون إداري مكلف باإلسناد سلمى بن ➢

 الحبيب البكوش ي: عون إداري مكلف باإلسناد ➢

 إداري مكلف باإلسنادأمير حمزة : عون  ➢
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ومكونات املجتمع كما واكب الجلسة ثلة من ممثلي األحزاب السياسية واملنظمات الوطنية                

  وعدد من املواطنين ومجموعة من أعوان وإطارات البلدية.املدني 

عروس في مستهل الجلسة بالحضور مقدما تهانيه لكافة أعضاء  وقد رحب السيد والي بن        

مذكرا أنه تم توجيه ، املجلس البلدي املنتخبين متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مهامهم الجديدة 

ثالثا من القانون  175ستدعاءات فردية لكل السادة األعضاء املنتخبين تطبيقا ملقتضيات الفصل إ

املتعلق بتنقيح وإتمام القانون األساس ي عدد  2017فيفري  14املؤرخ في  2017لسنة  07األساس ي عدد 

 واالستفتاء. املتعلق باالنتخابات 2014ماي  26املؤرخ في  2014لسنة  16

ء انتخاب رئيس اتم خاللها اجر  2018جوان  28مبينا أنه على اثر جلسة التنصيب املنعقدة  في             

 لدى املحكمة اإلدارية  كتلتي نداء تونس والجبهة الشعبيةبناء على اعتراض ة أولى و البلدية  في دور 

السيد والي بن عروس  إشرافتحت  2018 أوت 24انعقدت جلسة عمل بمقر والية بن عروس بتاريخ 

الوالية وممثلي القائمات االنتخابية الفائزة في االنتخابات البلدية والتي تم على اثرها عام وبحضور كاتب 

في القضية عدد  2018جويلية  17االتفاق على تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة االدارية بتاريخ 

خاب رئيس دورة ثانية النت بإجراء)نزاع انتخابي( والقاض ي بالزام املجلس البلدي لبلدية رادس  212496

 .2023-2018املجلس البلدي لبلدية رادس للفترة النيابية 

على الساعة العاشرة صباحا  2018اوت  30كما تم االتفاق على عقد دورة ثانية يوم الخميس           

التوافق  وهو  إلجراءات التقاض ي وتعهدا بالرجوع في الطعن املذكور  يقافا ويعد االتفاق املذكور ا

 .البلدية  االنتخاباتالفائزة في األربع  قائمات  ممثلي الحاصل بين

بحصول النصاب  الوالي( صّرح السيد 30( من مجموع )29هذا وبإحصاء عدد الحاضرين )     

ان هذه الجلسة القمرتي باعتبار و السيدة خنساء إلى وأحال الكلمة القانوني وتم االنطالق في املداوالت 

 .يومها والتي كانت ترأستها   2018جوان  28مواصلة لجلسة التنصيب املنعقدة بتاريخ 

 

 :في دورة ثانية إنتخاب رئيس المجلس البلدي

 
أعضاء  تدعو   الترحيب بكافة الحاضرينالجلسة ة رئيسخنساء القمرتي ال  ةالسيدت  تول           

في  رئيس البلدية من ضمن املترشحين :  فتحي بن حميدة و شريفة بالسعدي ب نتخااملجلس البلدي إل 

صوات فائزا األ واعتبار املترشح املتحصل على أكثر  االنتخابكافة األعضاء بطريقة  ةمعرف  دورة ثانية

 .2018/2023ورئيسا للبلدية للمدة النيابية 
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وعلى إثر ذلك تولت اإلدارة البلدية حينيا إعداد بطاقات االقتراع للدورة الثانية النتخاب رئيس         

بعد إمضائهم على ورقة  االقتراعمن ورقة  الحاضريناملجلس عضاء أالسادة  تمكينوتم البلدي املجلس 

أمام أسم املترشح املختار وتوجهوا تباعا إلى  Xبضرورة وضع عالمة  رئيسة الجلسة موأعلمته الحضور 

 الخلوة أين قاموا بتعمير بطاقة اقتراع ووضعها بصندوق االقتراع.

 

الجلسة وعضوة املجلس البلدي أصغرهم سنا نهلة بن الحاج ة رئيست وعلى إثر هذه العملية تول       

 راع أمام الحاضرين حميدة والكاتب العام للبلدية فتح الصندوق واحتساب أوراق االقت

 وكانت النتائج على النحو التالي:

       

  منها  29      العدد الجملي ألوراق اإلقتراع =  -
o   شيءال أوراق بيضاء 
o  الشيء أوراق ملغاة 
o  29العدد الجملي لألصوات المصرح بها 

 
 وأفضى فرز األصوات النتائج التالية:

 عدد األصوات المتحصل عليها  إسم المترشح )ة( ع/ر
 16 فتحي بن حميدة 01

 13 شريفة بالسعدي 02

 
 
برئاسة املجلس البلدي بحكم فتحي بن حميدة الجلسة بفوز السيد  ةرئيس توبعد ذلك صرح            

 تحصله على األغلبية املطلقة من مجموع األصوات املصرح بها.

وعلى اثر ذلك غادر السادة الوالي واملعتمد األول والكاتب العام  للوالية الجلسة،  وبعد تقديم            

الجلسة مد الوشاح للسيد فتحي بن حميدة و رئيسة التهاني تولت السيدة الخنساء القمرتي بصفتها 

متمنية  2018/2023ألبسته أياه مجددة له التهاني بفوزه برئاسة املجلس البلدي للفترة لنيابية 

 التوفيق  والنجاح للمجلس البلدي الجديد.
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لكافة السادة األعضاء على الثقة التي  وعبر السيد رئيس املجلس البلدي عن شكره وتقديره          

 . منحوها إياه واعدا بالتفاني في خدمة املدينة واملحافظة على مكتسبات البلدية وتحسينها 

نوه بروح التعاون واملسؤولية قل وليس منتم لحزب حركة النهضة و كما أكد وأنه مست              

 كتلتي رادس تعيش و كتلة حركة النهضة.الذي الحظه خالل الفترة األخيرة  بين  واالنسجام

سيتم بمقر والية بن عروس  2018اوت  24محضر الجلسة املؤرخة في وصرح انه بناء على              

والثاني  األول فيما يتعلق باملساعد   2018 جوان 28اد ما افرزته نتائج جلسة التنصيب ليوم اعتم

جلسة اعتماد  و والثالث لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف 

ونظرا وان الجلسة تمت بحضور لجان  بسبع بتعيين رؤساء ومقرري  فيما يتعلق 2018جويلية  16يوم 

على  اإلبقاء بالتالي سيتمعضوا  30عضوا من جملة  16أغلبية األعضاء واكتمال النصاب القانوني 

 كالتالي: موه املساعدين الثالث واللجان املنتخبة  أسماء

 

 

 فاطمة عبادة  املساعد األول 

 أنيس العياري   املساعد الثاني

 بوترعةمحمد تقي   املساعد الثالث

 

 

 

 مقرر اللجنة رئيس اللجنة اللجنة

 محمد تقي بوترعة سارة الحطاب الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

 مراد السويس ي    إحسان بن مسلم النظافة والصحة والبيئة 

 مريم الصغاري  جوهر السماري  والتهيئة العمرانية اإلشغال

 اإلعالم خدمات وإسداء اإلداريةالشؤون 

 والتواصل

 سنية شعبان علي اليزيدي

 بن مسلم إحسان سنية شعبان والثقافة والتربية والتعليم الفنون 

 علي اليزيدي عبد القادر الورفلي الطفولة والشباب والرياضة

 منية الحاجي بسمة املشرقي الشؤون اإلجتماعية
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 وتم انتخاب اللجان املتبقية وهي كاالتي

 

 
 اللجنة

 
لرئاسة  المترشحون

 اللجان

عدد 
 األصوات
    لالمتحص
 عليها

 
 رئيس اللجنة

 
 مقرر اللجنة

عدد 
 األصوات
   المتحصل 

 عليها

 مروى داود ايناس بالحاج 24 ايناس بالحاج  واألسرة ةشؤون المرأ

  

19 

 بالحاجايناس  خنساء القمرتيال 20 خنساء القمرتي التعاون الالمركزي

  

22 

 رياض الطبرقي المساواة وتكافؤ الفرص

  

 رياض الطبرقي 21

 

 22 خنساء القمرتي

التشاركية الديمقراطية
 والحوكمة المفتوحة

 مروى داود 

 املسكيني مصطفى

12 

10 

 فيصل جرار مروى داود   

  

18 

 

 للحضور يوم السبتوفي األخير شكر جميع الحضور على مواكبتهم لهذه الجلسة ودعاهم                  

   سبتمبر  01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمضاء اإلسم واللقب اإلمضاء اإلسم اللقب
  منية حاجي   فتحي بن حميدة

  عمر بوسريح  فاطمة عبادة

  بسمة مشرقي    حافظ التونس ي

  محمد تقي بوترعة  نورهان املهذبي 
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  عز الدين الباش    علي اليزيدي

  إيناس بن الحاج   سنية شعبان

  رياض الطبرقي    مراد السويس ي  

  سماح الورغمي    إحسان بن مسلم  

  مصطفى مسكيني    شكري بن معشة  

  الخنساء القمرتي    الحاج حميدةنهلة بن   

  نور الدين السعدي   عبد القادر الورفلي  

  إيناس قرب    سارة الحطاب 

  شريفة بالسعدي    جوهر السماري  

مريم الصغاري     فيصل الجرارمحمد    

د                 مروى داو     أنيس العياري    
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