الجميورية التونسية
و ازرة الشؤوف المحمية والبيئة
والية سوسة

بمدية مساكف

محضـر جلسة تنصيب

المجلس البلدي بمساكن

لللفرر النيابية 2023/2018
بفااري  03ججرلية 2018
في يػوـ الثالثاء  03جويمية  2018وعمى الساعة الثانية عشر صباحا بقصر بمدية مساكف أشرؼ السيد عادل الشمّيوي

والي سػوسة عمى جمسة تنصيب المجمس البمدي بمساكف بحضػور السادة  :شكري مبروك الكاتب العاـ ل ػوالية سوسة –

العـربي قرطاس معتمد مساكف والهادي بن عبد اهلل رئيس المحكمة االبتدائية بسوسة . 1

وعمال بمقتضيات القانوف األساسي عػػدد  16لسنة  2014المػػؤرخ في  26ماي  2014المتعمّؽ باإلنتخابات

واإلستفتاء والمنقح بالقانوف األساسي عدد  7لسنة  2017المؤرخ في  14فيفري 2017

والقانون األساسي عػػدد  29لسنة  2018المػ ػػؤرخ في  9ماي  2018المتعمّؽ بمجمة الجماعات المحمية ،

وبناء عمى االستدعاء الصادر عف السيد والي سوسة عدد  7218بتاريخ  2018/06/20والموجو إلى كافة أعضاء
نصو :
المجمس البمدي بمقر سكناىـ واآلتي ّ

إلى السيد ...........................

يتشرف والي سوسة بدعوتكـ لحضور جمسة تركيز المجمس البمدي عمى الساعة منتصؼ النيػار مف يوـ الثالثاء
 3جويمية  2018بمقر بمدية مساكف .
ونظ ار ألىمية الموضػػوع فحضوركـ متأكد .

الػ ػوالي

عػػادؿ الشمّيوي

كما حضر الجمسة السادة :
عمية
 -محمد ّ

 -ىاجر بوقدوحة

 -خولة يوسؼ

 -عادؿ كشيش

 -خولة ىميمة

 -نزار بمحاج جراد

 -زبير قريط

 -مصطفى قزقز

 سنية بف عبد اهلل -ريياـ كوادة
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 ضحى الدىماني محمد غريب -نبيمة عاشور

 -سامي محجوب

 -فاكر يوسؼ

 -إيماف األنداري

 -محمد أميف األندلسي

 -محمد ريػاض رمضاف

-شاكر غزاؿ

 -نسريف التومي

 -دليمة بف مريـ

 -سمير الجالصي موسى

 -ندى الزنطور

 -الناصر الخذيري

فنيو
 -فوزي ّ

 -كػريمة العذاري

 -رندة ابراىـ

 -عصاـ محجوب

 -غازي القمعي

 -ألفة العمروني

مقر ار لمجمسة .
و حضر السيد فيصل بن مصطفى الكاتب العاـ لمبمدية بوصفو ّ
وقدـ لمحضور أعضػػاء المجمس البمدي المنتخب
رحب في مستيمّيا بالحاضريف ّ
افتتح السيد الوالي الجمسة بكممة ّ

ومتمنيا ليـ النجاح والتوفيؽ في أعمػػاليـ مؤكدا عمى أىمية الحدث المتعمّؽ بتنصيب مجمس
مينئا إياىـ بيذه المناسبة
ّ
ّ
منتخب بعد  14جانفي .
وأضاؼ أف الجمسة تنعقد لتنصيب المجمس البمدي المنتخب وانتخػاب الرئيس والمسػػاعديف وتشكيؿ المجاف وفقا

وخاصة مقتضيات الفصػوؿ  7و 203و 210مف الق ػػانوف األسػاسي عدد  29لسنة  2018المتعمّؽ
لمصيغ القانونية
ّ
بمجمة الجماعات المحمية.

 246مف ـ ج ـ

سنا طبقا لمفصؿ
عمى إثر ذلؾ تولّى السيد مصطفى قزقز رئاسة الجمسة باعتباره أكبر األعضػاء ّ
سنا وقد أشار إلى توفر النصػاب القانوني بحضور كافّة أعضاء المجمس
بمساعدة مف السيدة خولة هميمة أصغر األعضاء ّ

البمدي ،وتولى دعوة أعضاء المجمس إلى أداء القسـ طبقا لمفصؿ  213مف ـ ج ـ بإشراؼ السيد الهادي بن عبد اهلل رئيس

المحكمة اإلبتدائية سوسة  ، Iعمى إثر ذلؾ قاـ بتذكير الراغبيف بالترشح لرئاسة البمدية بالفصؿ  6مف ـ ج ـ والذي يقضي
بتفرغ رئيس البمدية والتذكير بالفصؿ  117خػامسا حوؿ كيفية اقتراع رئيس البمدية .
ّ
تـ فتح باب الترشح لرئاسة البمدية برفع اليد .
وعمى إثر ذلؾ ّ

وشرع المجمس في انتخاب رئيس البمدية طبقا لمفصؿ  117و 243مف ـ ج ـ .

عمية رئيسا لمبمدية ب ػ  20صوتا في دورة أولى .
تـ انتخاب السيد محمد ّ
وبعد اإلقتراع ّ
السري ّ
عمية رئيس البمدية الوشاح وأحػػاؿ لو رئاسة الجمسة .
وقام السيد عادل الشمّيوي والي سوسة بتقميد السيد محمد ّ

تـ فتح باب الترشح النتخاب المساعد األوؿ
عمى إثر ذلؾ تمت استشارة المجمس حوؿ عدد المساعديف وبعد اإلتفاؽ ّ
والمساعديف طبقا لمفصؿ  245و 7مف ـ ج ـ وأسفرت عممية االنتخابات عمى النتائج التالية :
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* المساعد األول  :السيدة رندة ابراهم

* المساعد الثاني :السيد غازي القمعي

* المساعد الثالث  :السيدة نبيمة عاشور

* المساعد الرابع  :السيد محمد غريب

وتواصؿ عمؿ المجمس لتكويف المجاف طبقا لمفصؿ  210و 211مف ـ ج ـ بتحديدىا و توزيع المجاف القارة باعتماد قاعدة

التمثيؿ النسبي لمقائمات بالمجمس .
القائمة

ع/ر
1
حركة النيضة
2
حركة نداء تونس

عدد المقاعد
12

النسبة
عدد االعضاء
%41
30

النسبة

عدد المجان
22

9

5

30

%15

22

3

3

التيار الديمقراطي

4

30

%12

22

3

4

مساكف تريد

3

30

%9

22

2

5

طريؽ الرقي

2

30

%7

22

2

6

الجبية الشعبية

2

30

%5

22

1

7

االتحاد المدني

2

30

%7

22

2

المقرريف وأسفرت اإلنتخابات عمى النتائج التالية :
تـ فتح باب الترشح لرئاسة المّجاف و ّ
عمى إثر ذلؾ ّ
التصرف :
 - 1لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
ّ
 -رئيس المجنة  :السيد الناصر الخذيري

-2

مقرر
ّ -

 :السيدة سنية بف عبد اهلل

لجنة النظافة والصحة والبيئة :

 رئيس المجنة :السيد زبير قريطمقرر
ّ -

3

 :السيدة ريياـ كوادة

 -لجنة شؤون المرأة واالسرة

 رئيس المجنة  :السيد نزار بمحاج جرادمقرر
ّ -

 :السيدة ألفة العمروني
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-4

لجنة األشغــــال
 رئيس المجنة  :السيد غازي القمعي :السيدة سنية بف عبد اهلل

مقرر
ّ -

 -5لجنة التهيئة العمرانية

 -رئيس المجنة :السيد مصطفى قزقز

 :السيد سمير موسى الجالصي

مقرر
ّ -

تـ تعييف أعضاء المجمس في ىذه المجنة طبقا لمفصؿ  258مف ـ ج ـ )
 - 6لجنة رخص البناء والتقاسيم ( ّ
 رئيس المجنة :اآلنسة ضحى الدىماني -األعضاء السادة والسيدات :

 -ىاجر بوقدوحة

 سنية بف عبد اهلل مصطفى قزقز فاكر يوسؼ -زبير قريط

 -سامي محجوب

 محمد رياض رمضاف -عادؿ كشيش

 - 7لجنة الشؤون االدارية واسداء الخدمات
 رئيس المجنة  :عادؿ كشيشمقرر
ّ -

 :نزار بمحاج جراد

 -8لجنة الفنون والثقافة
 رئيس المجنة :السيدة دليمة بف مريـمقرر
ّ -

 :السيدة ىاجر بوقدوحة

 - 9لجنة التربية والتعميم

 -رئيس المجنة  :السيدة خػولة يوسؼ

مقرر
ّ -

 :السيدة ألفة العمروني

 -10لجنة الطفولة والشباب

 رئيس المجنة  :السيدة سنية بف عبد اهللمقرر
ّ -

 -11لجنة الرياضة

 :السيدة دليمة بف مػريـ

 -رئيس المجنة  :السيد شاكر غزاؿ

مقرر
ّ -

 :عصػاـ محجوب
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 - 12لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاممي اإلعاقة :
 -رئيس المجنة  :السيدة ألفة العمروني

مقرر
ّ -

 :السيدة كريمة العذاري

 -13لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
 رئيس المجنة  :السيدة كريمة العذاريمقرر
ّ -

 :السيدة خولة يوسؼ

 - 14لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :
 رئيس المجنةمقرر
ّ -

 :السيد محمد أميف األندلسي
 :السيد نزار بمحاج جراد

 -15لجنة اإلعالم والتواصل :

 رئيس المجنة  :السيدة خولة ىميمةمقرر
ّ -

 :السيدة خولة يوسؼ

 – 16لجنة التقـــــييم :
 رئيس المجنة  :السيد سمير الجالصي موسىمقرر
ّ -

 :السيدة زبير قريط

 -17لجنة التعاون الالمركزي :
 رئيس المجنة  :السيدة ريياـ كوادةمقرر
ّ -

 :السيد سامي محجوب

 – 18لجنة العالقات الخارجية :

 رئيس المجنة  :السيدة ىاجر بوقدوحةمقرر
ّ -

 :السيدة ندى الزنطور

 – 19لجنة التنمية المحمية المستدامة :
 رئيس المجنة  :السيد عصاـ محجوبمقرر
ّ -

 :السيدة ىاجر بوقدوحة

 - 20لجنة المدينة الذكية :

 رئيس المجنة  :اآلنسة نسريف التوميمقرر
ّ -

 :السيد محمد أميف االندلسي

 - 21لجنة اإلستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص :
 رئيس المجنة  :السيد محمد غريبمقرر
ّ -

 :السيد سمير الجالصي موسى
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