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 بلدية المهدية

  محضر جلسة تشكيل اللجان البلدية

 الجمعة 10 جويلية 8102

 تبعا لمقتضيات الدستور، 

والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه  4162ماي  41المؤرخ في  4162لسنة  61وللقانون األساسي عدد 

  4167فيفري  62المؤرخ في  4167لسنة  7وإتمامه بالقانون األساسي عدد 

 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، 4162ماي  12المؤرخ في  4162لسنة  42وللقانون األساسي عدد 

المتعلق بالتصريح  4162ماي  67المؤرخ في  4162لسنة  61وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات عدد 

 بالنتائج النهائية النتخابات بلدية المهدية،

 ،4162جويلية  12وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ 

 اإللكتروني،ن طريق البريد وعلى الدعوة الكتابية الموجهة إلى أعضاء المجلس البلدي وع

جلسة للمجلس البلدي بالمهدية برئاسة السيدة أسماء حمزة رئيسة  4162جويلية  11لجمعة اانعقد بمقر بلدية المهدية يوم 

 :ذكرهمالبلدية وبحضور السادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي 

  المساعد األول :خميسأحمد رشاد 

  المساعد الثاني :الشيخدمحم الهادي بن: 

  المساعد الثالث :الزواليسهيل الشيخ 

  المساعد الرابع  :العراكخالد 

 :والسيداتاألعضاء السادة 

 دمحم محسن كريم 

 فائزة بوبكر 

 لبنى الزواري 

 طارق الحنشة 

 وداد سعد الفقيه أحمد 

 سميرة حميدة 

 نجالء الزوالي 

 حسن بنور 

 عبير الباجي 

 كريمة قاسم 

 هاجر البكوش 

  عاليةسامي 

 نسرين خليفة منصور 

 الهادي سنان 

 لمياء العيوني 

 دمحم الشاهد 

 دالية المبروك 

  أنور الجبالي 
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 القمودية دليل 

 سمير الزواري 

 رشيدة الصفاقسي 

  :السيدات والسيد كل منوقد تغيب عن الجلسة 

 خديجة رشيدة المصري 

 ريم الزوالي 

 فتحي بن زينب 

 إكرام ريش 

وافق المجلس تشكيل اللجان البلدية حيث البلدية مشيرة أن موضوع جلسة العمل يتعلق ب ت الجلسة السيدة رئيسافتتح

لجنة  61على تشكيل 4162جويلية  12البلدي بإجماع األعضاء الحاضرين في جلسة تنصيب المجلس البلدي بتاريخ 

 :وتشخيصهمثم أفادت إلى ضرورة تشكيل اللجان  قارة

عض البلديات ورجال القانون حول كيفية ريقة تشكيل اللجان وتم استشارة بفي ط حيث أفادت أن القانون اكتنفه غموض

وتم باإلجماع على التفويض للسيد ياسين صفر رئيس مصلحة شؤون المجلس لكتابة المحضر باعتبار  .تشكيل اللجان

 .غياب السيد الكاتب العام للبلدية

 :أحمددة وداد سعد الفقيه وتم تعديله من قبل السي وقد تلت التصنيف التالي للجان

 .سميرة فرج حميدة ةوالتي تترأسها السيد لية واالقتصادية ومتابعة التصرفالشؤون الما •
 وجمالية المدينةالنظافة  •
 البيئة الصحة و •

 األشغال •
 التهيئة العمرانية •

 الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات •

 الفنون والثقافة والتربية والتعليم •

 والرياضةالطفولة والشباب  •

 الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة •

 شؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين •

 الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة •

 اإلعالم والتواصل والتقييم •

 التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية •
 

 :التالي حول أسماء اللجانالمقترح السيد طارق الحنشة كم قدم 

 لية واالقتصادية ومتابعة التصرفالشؤون الما •
 النظافة  •
 الصحة والبيئة  •
 شؤون المرأة واألسرة •
 األشغال •
 التهيئة العمرانية •

 الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات •

 الفنون والثقافة  •
 التربية والتعليم •

 اإلعالم والتواصل والتواصل الالمركزي •
 والرياضةالطفولة والشباب  •

 الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة •

 الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة •
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 :على تشكيل أسماء اللجان التالية بإجماع األعضاء الحاضرين وقد وافق المجلس البلدي

 .والتي تترأسها السيدة سميرة فرج حميدة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف •
 وجمالية المدينةالنظافة  •
 الصحة والبيئة  •
 األشغال •
 التهيئة العمرانية •

 الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات •

 الفنون والثقافة والتربية والتعليم •

 الطفولة والشباب والرياضة •

 الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة •

 أة واألسرة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسينشؤون المر •

 الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة •

  اإلعالم والتواصل والتقييم •
 التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية •

 

 :اللجان توزيع

مقترح اعتماد لجنة المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة  بشأنالسادة أعضاء المجلس البلدي  تباينت القراءات بين

من خالل نص القانون األساسي من عدمه لتوزيع اللجان القارة التمثيل النسبي  ضمنالتصرف في احتسابها 

 .التوجيهية لوزارة الشؤون المحلية بسبب غموض النص والوثيقةللجماعات المحلية والمذكرة 

. بمقر البلدية بين رؤساء القائمات لمناقشة الموضوع 4162جويلية  12وم االثنين وتم اقتراح عقد جلسة عمل ي

 .على ان تبقى هذه الجلسة مفتوحة للقاء ثان يتم تحديده من قبل السادة رؤساء القائمات

 ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة والربع مساء

 

 (الجلسة الثانية)جلسة عمل تشكيل اللجان البلدية 

 8102جويلية  01 الثالثاء

 ,4162جويلية  11تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

 ,4162جويلية  12ولجلسة العمل المنعقدة بين رؤساء القائمات يوم 

جلسة عمل حول موضوع على الساعة السادسة مساء  4162جويلية  61التأم بمقر بلدية المهدية يوم الثالثاء 

 :أسماء حمزة رئيس بلدية المهدية وبحضور السادة توزيع اللجان البلدية برئاسة السيدة
 :ذكرهمأعضاء المجلس البلدي اآلتي  

  المساعد األول :خميسأحمد رشاد 

  المساعد الثاني :الشيخدمحم الهادي بن: 

  المساعد الثالث :الزواليسهيل الشيخ 

  المساعد الرابع  :العراكخالد 

 :والسيداتاألعضاء السادة 

 دمحم محسن كريم 

 فائزة بوبكر 

 لبنى الزواري 

 طارق الحنشة 

 وداد سعد الفقيه أحمد 
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 سميرة حميدة 

 حسن بنور 

 عبير الباجي 

 كريمة قاسم 

 هاجر البكوش 

 سامي عالية 

 الهادي سنان 

 لمياء العيوني 

 دمحم الشاهد 

 دالية المبروك 

  أنور الجبالي 

 القمودية دليل 

 فتحي بن زينب 

 سمير الزواري 

 رشيدة الصفاقسي 

 :لسيداتعن الجلسة كل من اوقد تغيب 

 خديجة رشيدة المصري 

 ريم الزوالي 

 نسرين خليفة منصور 

 إكرام ريش 

  نجالء الزوالي 
على تحديد أسماء اللجان وبعد المداولة  4162جويلية  11أفادت السيدة أسماء حمزة رئيس البلدية أنه تم االتفاق في جلسة 

 :اللجان ورؤسائها ومقرريها من خالل الجدول التالي ءوالنقاش اتفق السادة أعضاء المجلس الحاضرون على تركيبة أسما

 المقرر الرئيس القائمة اسم اللجنة

الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة 
 التصرف 

 الهادي بن الشيخدمحم  سميرة حميدة حركة النهضة

 سمير الزواري حسن بنور حركة النهضة النظافة وجمالية المدينة 
 عبير الباجي دليلة القمودي األمل الصحة والبيئة 

 طارق الحنشة أنور الجبالي األمل األشغال 

 كريمة قاسم طارق الحنشة المنارة التهيئة العمرانية 
 سهيل الشيخ الزوالي هاجر البكوش تونسنداء  الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات 

تم تعليق إسناد اللجنة إلى حين البت فيها بعد الحصول على السند القانوني  الفنون والثقافة والتربية والتعليم 
 التفسيري من وزارة اإلشراف 

 رشيدة الصفاقسي سامي عالية االتحاد المدني الطفولة والشباب والرياضة 

الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند 
 وحاملي اإلعاقة 

 وداد سعد الفقيه أحمد فتحي بن زينب الدستوري الحر

شؤون المرأة واألسرة والمساواة وتكافؤ 
 الفرص بين الجنسين 

 نسرين خليفة منصور كريمة قاسم نداء تونس 

الديمقراطية التشاركية والحوكمة 
 المفتوحة 

 نجالء الزوالي لمياء العيوني االتحاد المدني 

 لمياء العيوني سمير الزواري التيار الديمقراطي  اإلعالم والتواصل والتقييم 
 هاجر البكوش لبنى الزواري  المنارة  التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية 
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ع يعهد إليها بدراسة مواضيكما تم االتفاق من السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرون على تشكيل لجان غير قارة 

 : معينة كما يبينه الجدول التالي

 المقرر الرئيس اسم اللجنة

 دليلة القمودي سهيل الشيخ الزوالي النقل والمرور
 كريمة قاسم حسن بنور الملك البلدي والشؤون العقارية

 لبنى الزواري عبير الباجي السياحة
 

 22ين تبعا للفصل تفويض المرافق العامةلجنة كما وافق المجلس البلدي بإجماع األعضاء الحاضرون على تركيبة 

 :كما يلي 4162لسنة  42نون األساسي للجماعات المحلية عدد امن الق 22و

تقنيين اثنين من ذوي االختصاص  – بن زينب فتحي- أنور الجبالي :األعضاء-رئيس البلدية  :حمزةأسماء  :الرئيس

 . يعينهما المكتب البلدي

من مجلة  42تبعا للفصل  المراجعةلجنة كما وافق المجلس البلدي بإجماع األعضاء الحاضرون على تركيبة 

 :يليالجباية المحلية كما 

القابض البلدي أو  – الصفاقسي رشيدة-سميرة حميدة  :األعضاء-المساعد األول : أحمد رشاد خميس :الرئيس

 .الكاتب العام للبلدية أو من ينوبه بدون حق في التصويت –من ينوبه 

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثامنة مساء

 رئيس البلدية

 

 أسماء حمزة

 إمضاءات السادة أعضاء المجلس

 
 سهيل الشيخ الزوالي         لهادي بن الشيخ          دمحم ا           أحمد رشاد خميس 

 

  فائزة بوبكر                 دمحم محسن كريم          خالد العراك 

  

 وداد سعد الفقيه أحمد     الحنشةطارق    بنى الزواريل

  

   عبير الباجي        بنور حسن        سميرة حميدة

  

 سامي عالية     هاجر البكوش    كريمة قاسم

 

 دمحم الشاهد     العيونيلمياء    الهادي سنان

 

  دليلة القمودي     أنور الجبالي    دالية المبروك

 

 سمير الزواري   فتحي بن زينب


