
 1 /9 

 

 

 
 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 
يتعلّق بإحداث هيئات فرعية  2018فيفري  13مؤّرخ في  2018لسنة  7قرار الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات عدد 

 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي 2018لالنتخابات بمناسبة إجراء االنتخابات البلدية لسنة 
 

 ،لالنتخاباتإّن مجلس الهيئة العليا المستقلة 
 

 منه، 126و 125لدستور وخاّصة الفصلين بعد االطالع على ا
 

والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات وعلى جميع  2012ديسمبر  20المؤّرخ في  2012لسنة  23وعلى القانون األساسي عدد 
 منه، 21النصوص التي نقّحته وتّممته، وخاّصة الفصل 

 
المتعلّق باالنتخابات واالستفتاء كما تّم تنقيحه وإتمامه بالقانون  2014ماي  26المؤّرخ في  2014لسنة  16وعلى القانون األساسي عدد 

 ،2017فيفري  14المؤّرخ في  2017لسنة  7األساسي عدد 
 

المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات وخاّصة  2014أفريل  24المؤّرخ في  2014لسنة  5وعلى القرار عدد 
 منه، 12و 4ين الفصل

 
والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات  2017أفريل  11المؤّرخ في  2017لسنة  5وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات عدد 

 الفرعية لالنتخابات وضبط مشموالتها وطرق سير عملها،
 

والمتعلّق بروزنامة االنتخابات البلدية  2017ديسمبر  18ؤّرخ في الم 2017لسنة  22وعلى قرار الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات عدد 
 ،2018لسنة 

 
 .2018فيفري  13وعلى محضر مداوالت مجلس الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 
  :وبعد التداول قرر ما يلي

 
هيئة فرعية لالنتخابات تتولى مساعدة مجلسها على اإلشراف على االنتخابات  27ُتحِدث الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات  – الفصل األّول
 .2018البلدية لسنة 

 
 :وفق الجدول التالي 2018يحّدد مرجع النظر الترابي لكّل هيئة فرعية بمناسبة االنتخابات البلدية لسنة  – 2الفصل 

 

 البلدية االنتخابات بمناسبة رالدوائر االنتخابية الراجعة لها بالنظ ع/ ر الهيئة الفرعية

 أريانة 

 أريانة 1

 سكرة 2

 رواد 3

 المنيهلة 4

 التضامن 5

 األندلس قلعة 6

 ثابت سيدي 7

 القصرين 

 القصرين 1

 النور 2
 تالة 3
 سبيطلة 4
 فريانة 5
 فوسانة 6
 سبيبة 7
 الشمس مشرق الشرائع 8
 بلعباس ماجل 9
 الزهور 10
 الفريد حاسي 11
 العيون 12
 تالبت 13
 الرخمات 14
 بوزقام 15
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 الخمايسية عين 16
 خمودة 17
 جدليان 18
 حيدرة 19

 القيروان 

 القيروان 1

 بوحجلة 2

 السبيخة 3

 سيسب الدريعات 4

 العال 5

 الوسالتية 6

 حفوز 7

 حاجب العيون 8

 رقادة 9

 نصر هللا 10

 الشبيكة 11

 عبيدة 12

 الشراردة 13

 العين البيضاء 14

 منزل المهيري 15

 شواشي 16

 الشرايطية القصور 17

 جهينة 18

 عين جلولة 19

 الكاف 

 الكاف 1

 الدهماني 2

 تاجروين 3

 السرس 4

 يوسف سيدي ساقية 5

 سنان قلعة 6

 القصور 7

 نبر 8

 الكاف دير الزعفران 9

 الجريصة 10

 الخصباء القلعة 11

 الطويرف 12

 بهرة 13

 المرجى 14

 منزل سالم 15

 المنستير 

 المنستير 1

 المكنين 2
 جمال 3
 هالل قصر 4
 طبلبة 5
 الوردانين 6
 معتمر الساحلين 7
 البقالطة 8
 زرمدين 9
 منارة بنبلة 10
 بوضر بنان 11
 نيالمديو قصيبة 12
 صيادة 13
 حياة منزل 14
 نور منزل 15
 خنيس 16
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 حسان بني 17
 عيسى مسجد /عامر سيدي 18
 كامل منزل 19
 الحجاج عميرة 20
 طوزة 21

 زاوية قنطش 22
 عميرة التوازرة 23
 بوحجر 24
 لمطة 25
 عميرو الفحول 26
 غنادة 27
 مصدور /منزل حرب 28
 رسيدي بنو 29
 شراحيل 30

 منزل فارسي 31

 المهدية 

 المهدية 1

 الساف قصور 2
 الجم 3
 السواسي 4
 الشابة 5
 شربان 6
 علوان سيدي 7

 الشامخ أوالد 8

 ملولش 9

 موالهم أوالد زيد سيدي 10

 كركر 11

 بومرداس 12

 التاللسة 13

 البرادعة 14

 الحكائمة 15

 زالبة 16

 هبيرة 17

 الرجيش 18

 باجة 

 باجة 1

 مجاز الباب 2

 تستور 3

 نفزة 4

 وشتاتة الجميلة 5

 تبرسق 6

 زهرة مدين 7

 قبالط 8

 المعقولة 9

 تيبار 10

 سيدي إسماعيل 11

 السلوقية 12

 بن عروس 

 بن عروس 1

 المروج 2

 المحمدية 3

 رادس 4

 فوشانة 5

 حمام االنف 6

 مرناق 7

 بومهل البساتين 8

 الزهراء 9
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 حمام الشط 10

 نعسان 11

 مقرين 12

 الخليدية 13

 بنزرت 

 بنزرت 1

 منزل بورقيبة 2

 ماطر 3

 راس الجبل 4

 جومين 5

 منزل جميل 6

 العالية 7

 غزالة 8

 تينجة 9

 سجنان 10

 أوتيك 11

 منزل عبد الرحمان 12

 حشاشنةال 13

 ماتلين 14

 رفراف 15

 عوسجة 16

 غار الملح 17

 تطاوين 

 تطاوين 1

 غمراسن 2

 الصمارة 3

 رمادة 4

 بئر األحمر 5

 تطاوين الجنوبية 6

 الذهيبة 7

 توزر 

 توزر 1

 نفطة 2

 دقاش 3

 حامة الجريد 4

 تمغزة 5

 حزوة 6

 تونس 
 تونس 1

 سيدي حسين 2

 2تونس 

 المرسى 1

 الكرم 2

 باردو 3

 حلق الواد 4

 قرطاج 5

 سيدي بوسعيد 6

 جندوبة 

 جندوبة 1

 غار الدماء 2

 بوسالم 3

 طبرقة 4

 بلطة بوعران 5

 فرنانة 6

 عين دراهم 7

 واد مليز 8

 الجواودة 9

 عين الصبح الناظور 10

 القلعة المعدن فرقصان 11

 سوق السبت 12
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 الخمايرية 13

 بني مطير 14

 زغوان 

 زغوان 1

 الفحص 2

 الناظور 3

 الزريبة 4

 بئر مشارقة 5

 صواف 6

 العمايم 7

 جبل الوسط 8

 سليانة 

 سليانة 1

 مكثر 2

 بوعرادة 3

 الكريب 4

 الروحية 5

 قعفور 6

 كسرى 7

 سيدي مرشد 8

 بورويس 9

 برقو 10

 العروسة 11

12 
 الحبابسة

 

 سوسة 

 سوسة 1

 مساكن 2

 القلعة الكبرى 3

 حمام سوسة 4

 القلعة الصغرى 5

 النفيضة 6

 أكودة 7

 بوفيشة 8

 زاوية سوسة 9

 سيدي بوعلي 10

 القريمات هيشر 11

 الزهور 12

 كندار 13

 سيدي الهاني 14

 المسعدين 15

 قصيبة الثريات 16

 هرقلة 17

 شط مريم 18

 سيدي بوزيد 

 سيدي بوزيد 1

 الرقاب 2

 الحفي بئر 3

 بوزيان منزل 4

 مزونة 5

 جلمة 6

 المكناسي 7

 السعيدة 8

 بنور الفائض 9

 الجديد سوق 10

 عسكر أوالد سبالة 11

 حفوز أوالد 12

 لسودة 13
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 عون بن علي سيدي 14

 الغزال باطن 15

 ةالمنصور 16

 رحال 17

 صفاقس 

 صفاقس 1

 الزيت ساقية 2

 الداير ساقية 3

 الحنشة 4

 خليفة بن علي بئر 5

 جبنيانة 6

 العامرة 7

 الشيحية 8

 عابد بن علي سيدي الناظور 9

 شاكر منزل 10

 اللوزة حزق 11

 الدرج ماجل العوادنة بوجربوع األعشاش 12

 قرقنة 13

 2صفاقس 

 صفاقس 1

 طينة 2

 العين 3

 عقارب 4

 قرمدة 5

 الخزانات العوابد 6

 الصخيرة 7

 المحرس 8

 الحاجب 9

 الغريبة 10

 قابس 

 قابس 1

 الحامة 2
 مارث 3
 غنوش 4
 تبلبو 5
 النحال شنني 6
 بوعطوش ثامر الحبيب 7
 وذرف 8
 الجديدة مطماطة 9
 كتانة 10
 المطوية 11
 بوشمة 12
 توجان دخيلة 13
 الحبيب منزل 14
 الزارات 15
 مطماطة 16

 قيلي 

 قبلي 1

 دوز 2

 األحد سوق 3

 الفوار 4

 البليدات جرسين بشلي 5

 فطناسة بشري 6

 القلعة 7

 جمنة 8

 معتوق رجيم 9

 قفصة 
 قفصة 1

 المتلوي 2
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 الرديف 3

 القصر 4

 العرائس أم 5

 السند 6

 القطار 7

 المظيلة 8

 زانوش 9

 بلخير 10

 اللة 11

 عيش سيدي 12

 بوبكر سيدي 13

 مدنين 

 مدنين 1

 قردان بن 2

 السوق حومة 3

 ميدون 4

 جرجيس 5

 الشمالية جرجيس 6

 خداش بني 7

 مخلوف سيدي 8

 أجيم 9

 بوغرارة 10

 منوبة 

 منوبة 1

 هيشر دوار 2
 الليل وادي 3
 الجديدة 4
 طبربة 5
 المرناقية 6
 الدندان 7
 البطان 8
 العامري برج 9
 البساتين 10

 1نابل 

 نابل 1

 قربة 2

 تميم منزل 3

 قليبية 4

 الفهري شعبان دار 5

 الميدة 6

 خيار بني 7

 الهوارية 8

 المقايز زاوية بوكريم تزغران 9

 زازالغ حمام 10

 تازركة 11

 حر منزل 12

 الصمعة 13

 المعمورة 14

 أزمور 15

 علوش دار 16

 2نابل 

 الحمامات 1

 قرمبالية 2

 بوزلفة منزل 3

 سليمان 4

 بوعرقوب 5

 خالد بني 6

 سلتان/  الجديد فندق 7
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 تاكلسة 8

 الجديدي سيدي 9

 بوشراي/  الشريفات 10

 يالجديد زاوية 11

 قربص 12
 
 

 :على النحو التالي 2018ُتضَبط تركيبة الهيئات الفرعية لالنتخابات المحدثة بمناسبة إجراء االنتخابات البلدية لسنة   – 3الفصل 
 

 الصفة االختصاص االسم واللقب ع/ ر الهيئة الفرعية ع/ ر

1 
 أريانة

 رئيس محامي المولدي بن أنيس 1
 عضو   عدل تنفيذ مصطفى دخيل  2 2

 عضو  مختص في المالية  لزهر الجراي  3 3

4 

 القصرين 

 رئيس  محامي       غرسلي زهير 1

 عضو تنفيذ عدل ميزاوي أمير 2 5

 عضو اإلعالمية في مهندس دلهومي الصادق 3 6
7 

 القيروان 

 رئيس محامي وصيفي الحكيم عبد 1
 عضو عدل إشهاد   مفتاح رياض 2 8
 عضو  عدل إشهاد  عياد محمد بن  3 9

10 

 الكاف 

 رئيس  محامي  حاتم دالي  1

 عضو تنفيذ عدل اليعقوبي عمر 2 11
 عضو المالية في مختص بربوش إكرام 3 12
13 

 المنستير 

 رئيس جامعي أستاذ الشطي خالد 1
 عضو محامية الشطيطي جميلة 2 14
15

  
 عضو اإلعالمية في مهندس قاسم بليغ 3

16 

 هدية الم

 رئيس محامي القحاز قيس 1
 عضو تنفيذ عدل صالح بن عمار 2 17

18 3 
 حرم الحمدي مبروكة

 بلوم
 عضو إشهاد عدل

19 

 باجة 

 رئيس تنفيذ عدل عاشور عادل 1
 عضو محامي الصغيرة سامي 2 20
 عضو المالية في مختص الجالصي محمود 3 21
22 

 بن عروس

 ئيسر عدل تنفيذ الكيالني هالل 1

 عضو  محامي    الجويني سامي 2 23
 عضو المالية في مختص قاري رشيد 3 24
25 

 بنزرت 

 رئيس تنفيذ عدل سالمة بن مراد 1
 عضو محامية الطرابلسي سماح 2 26
 عضو المالية في مختص بنحسين يسري 3 27

28 

 تطاوين 

 رئيس محامي التائب الناصر محمد 1
 عضو تنفيذ لعد اللعواني عماد 2 29
 عضو جامعي أستاذ األسود الطاهر 3 30
31 

 توزر 

 رئيس المالية في مختصّ  هاروني الرحمان عبد 1
 عضو محامي البدراوي الصحبي 2 32
 عضو تنفيذ عدل لمائسة وليد 3 33
 عضو اإلعالمية في مختصّ  طيبي هللا لدين المعز 4 34
35 

 1تونس 

 رئيس ماليةال في مختصّ  الرياحي صالح 1
 عضو محامية بالصغير صبرين 2 36
 عضو محامية القيزاني ليلى 3 37
38 

 2تونس 

 رئيس محامي بدري مالك 1
 عضو المالية في مختّصة الرحمان عبد ابن سعاد 2 39

40 3 
 حرم البلعابي سنية

 البوسالمي
 عضو محامية

 رئيس تنفيذ عدل كشيد ضو 1 جندوبة  41
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 عضو محامية اتيغج هاجر 2 42
 عضو المالية في مختص قاسمي مراد 3 43
44 

 زغوان 

 رئيس تنفيذ عدل عجال العزيز عبد 1
 عضو محامية العثماني نادية 2 45
 عضو المالية في مختصّ  مارس الهادي 3 46
47 

 سليانة 

 عضو  محامي   النوري عصام 1
 عضو تنفيذ عدل نائلي أحمد 2 48
 عضو محامية وسالتيال يمينة 3 49
50 

 سوسة 
 رئيس جامعي أستاذ دومة رضا 1

 عضو محامية لطيف منية 2 51
 عضو اإلعالمية في مختصّ  القزاح إقبال 3  52
53 

 سيدي بوزيد

 رئيس جامعي أستاذ مشي بوجمعة 1
 عضو محامي العمامي عياظ 2 54
 عضو تنفيذ عدل الزواري وليد 3 55
 عضو االعالمية في صمخت شابي هشام 4 56
57 

 1صفاقس 

 رئيس اإلعالمية في مهندس الحمامي محمد 1
 عضو محامية الجمل غادة 2 58
 عضو المالية في مختّصة الزغل سنية 3 59
60 

 2صفاقس 

 رئيس تنفيذ عدل الطريقي أنيس 1
 عضو محامي العياري رمسيس محمد 2 61
 عضو اإلعالمية في مختصّ  هماني الهادي 3 62
63 

 قابس 

 رئيس عدلي قاضي جماعي كمال 1
 عضو محامي بنيحمد فرحات 2 64
 عضو تنفيذ عدل اللجمي صبرة 3 65
 عضو جامعي أستاذ الطاهر فوزية 4 66
67 

 قبلي 

 رئيس محامي بالهادف محمد 1
 عضو تنفيذ عدل جماعي المولدي 2 68
 عضو جامعي أستاذ حميدة عرفات 3 69
70 

 قفصة 

  وضع   عدل تنفيذ محمد شريف  1
 عضو محامي خريف الدين نجم 2 71
 عضو محامي هرماسي وليد 3 72
73 

 مدنين 

 رئيس عدلي قاضي الودرني مراد 1
 عضو محامي بوقربة راشد 2 74
 عضو تنفيذ عدل القمودي العزيز عبد 3 75
 عضو المالية في مختصّ  مراد المختار 4 76
77 

 منوبة 

 رئيس إشهاد عدل السليتي يمر 1
 عضو محامي دويك أحمد 2 78
 عضو المالية في مختص السمعلي علي 3 79
80 

 1نابل 

 رئيس جامعي أستاذ هللا بنعبد العروسي 1
 عضو محامي زايد خالد 2 81
 عضو تنفيذ عدل بننصر المنصف 3 82
83 

 2نابل 

 رئيس محامي المداغي لطفي 1
 عضو إشهاد عدل زريالزر رضوان 2 84
 عضو تنفيذ عدل الجملي حمدة 3 85

 
 .2018فيفري  12يكتسب المعنيون باألمر الصفات المذكورة بداية من  – 4الفصل 

 
 .ُينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع اإللكتروني للهيئة وينفّذ حاال

 
 .2018فيفري  13تونس في 


