
                                                امجلهورية التونسـية
  وزارة الشؤون احمللية والبيئة      

  واليـة القيـــروان           
   بدلية حفـوز              

     

   2020لسـنة  امسةالاسـتثنائية اخل ةللجلس احملرض امجليل** / **                          
       ارخي بت            

  14/12/2020املنعقدة
     

 عارشة صباحأالفني و عرشون وعىل الساعة السـنة  من شهر ديسمرب رابع عرشال ثننييف يوم االٕ         
بناء عىل ادلعوة املوهجة للسادة  امسةجلسـته الاسـتثنائية اخل مبقر البدلية عقد اجمللس البدلي حبفوز

وقد ترٔاس اجللسة السـيد الشاذيل  1188حتت عدد  11/12/2020ٔاعضاء اجمللس البدلي بتارخي 
  :البحروين وحرضها السادة والسـيدات 

  مساعد ٔاول:         هندة الضفالوي                            -
 مساعد رئيس البدلية:                                    السحيب الراحبي -
 مساعد رئيس البدلية:         عبد العزيز املنصوري                      -
 مستشار:         فتحي الرويين                              -
 :             =ٕايناس جلييب                              -
 =   :                                   كامل املناعي      -
 =     :                                    فرج اجلبنوين  -
 =   :                                      فاتن العجمي  -
 :            =املهدي احملمدي                            -
 =         :   ٕابراهمي الكناييس                           -
 :            =معر العجييل                               -
 :            =كامل القزياين                               -
 اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة:      العيادي بن سامل                           -

اسـهتل اجللسة السـيد رئيس البدليـة مرحبـا ابحلـارضين مكـربا يف السـادة ٔاعضـاء اجمللـس الـبدلي ٕالـزتاهمم 
خبدمة الصاحل العام ؤاداء الواجب احملمـول علـهيم إبعتبـار الرسـاةل الـيت حيملهـا لك عضـو ابجمللـس الـبدلي 

مث تطـرق ٕاىل درس , تـهمعربا هلم عن تقديره الشخيص حلضـورمه جلسـات اجمللـس الـبدلي يف مجيـع دورا
  :جدول ٔاعامل اجللسة الاسـتثنائية اذلي اكن عىل النحو التايل 

حتويل اعامتد لفائدة مجعية أالمل الراييض حبفوز ويه تعتـرب تســبقة عـىل املنحـة املســندة لهـا لســنة  - 1
2021.  

  .يف صيغته الهنائية 2021املصادقة عىل اخملطط الاستامثري التشاريك لسـنة  - 2

  .ٔالعوان ومعةل بدلية حفوز 2020لسـنة  حتويل اعامتد خيص منحة إالنتاج للسدايس الثاين - 3
 



  حتويل اعامتد لفائدة مجعية أالمل الراييض حبفوز ويه تعترب تسـبقة عىل   : وعـــــاملوض – 1
  : 2021املسـندة لها لسـنة  املنحة                    

  
اطلع السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل مطلب مجعية أالمل الراييض حبفوز الوارد عـىل           

والراغــب مبقتضــاه  1846واملســجل مبكتــب الضــبط حتــت عــدد  04/12/2020البدليــة بتــارخي 
اعتبـارا  2021احلصول عىل تسـبقة من املنحة املسـندة من بدلية حفوز ٕاىل امجلعية بعنوان ســنة 

" كــوروان " يت متــر هبــا امجلعيــة والــيت تعمقــت ٔاكــرث نتيجــة خملفــات جاحئــة للظــروف القــاهرة الــ
  .السلط اجلهوية و ملنح املرصودة من وزارة إالرشافابٕالضافة ٕاىل عدم وصول ا

، واعتبارا ملا ذكر ٔاعاله وحرصا من البدلية عىل العنايـة ابلناشــئة ودعـام للقطـاع الـراييض حبفـوز
 02.202املعروض عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي املصـادقة عـىل حتويـل ٕاعـامتد مـن الفصـل 

آالف دينــار بعنــوان تســـبقة عــىل املنحــة  10يقــدر بـــ  12فقــرة  03.305ٕاىل الفصــل  34فقــرة 
  .2021املسـندة بعنوان سـنة 

  
  رار اجمللس البدليقــــ

  
بدلي عىل حتويل إالعامتد املذكور ٔاعاله، ومتكـني وافق ٔاعضاء اجمللس ال  بعد التداول والنقاش    

آالف دينـار بعنـوان تســبقة عـىل املنحـة  10مجعية أالمـل الـراييض حبفـوز مـن منحـة تقـدر بــ 
  .2021املسـندة لسـنة 

  .وفوضوا لرئيس اجمللس البدلي ٕالمتام بقية الاجراءات الالزمة يف الغرض       
  
  .يف صيغته الهنائية 2021املصادقة عىل اخملطط الاستامثري التشاريك لسـنة  :  املوضــوع – 2
 

قامت البدلية ابسـتكامل مجيع مراحل أالعامل التحضريية  والتشخيص الفين واملايل وأالعامل     
  :الهنائية من ذكل

 تكوين خلية الربانمج   -
ف هيالك و منظامت ٕاجراء اللقاءات التحسيسـية مع إالطارات وأالعوان البدلية وخمتل -

 اجملمتع املدين
ٕاعداد خطة اتصالية وتنفيذها ابلرشاكة مع مكوانت اجملمتع املدين حبفوز وذكل لضامن  -

مشاركة ٔاوسع للمواطنني ٔاثناء اجللسات التشاركية واملصادقة عىل التقسـمي الرتايب 
 للمنطقة البدلية



قامت البدلية إبجراء التشخيص الفين واملايل و نرشه مبوقع الواب اخلاص ابلبدلية وموقع   -
ابٕالضافة ٕاىل تعليقه بهبو البدلية الطالع املواطنني ) facebook( التواصل الاجامتعي

 عليه وكذكل تسلمي نسخ منه ٕاىل منظامت اجملمتع املدين
 .اجللسة العامة التشاركية -
 :واملبني ابجلدول التايل 2021لسـنة  نرش خمطط الاستامثر -

 
 

  قرار اجمللس البدلي
< <

وبعد التداول والنقاش صادق ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل الربانمج الاستامثري التشاريك        
 398(دينارا ابعامتدات مجلية تقدر بثالث مائة ومثانية وتسعون الف  2021لبدلية حفوز لسـنة 

وفق بياانت اجلدول ٔاعاله  مع تسجيل حتفظ السـيد السحيب الراحبي عىل التصويت معتربا ) ٔاد
وان أالولوية يه حتسني البنية التحتية ابملنطقة البدلية وان املقرتح املقدم للمجلس ال عالقة هل 

طالب السـيد فتحي ابالستامثر وال يسامه يف تمنية املوارد يف املسـتقبل عكس ما يروج هل كام 
الرويين برضورة تنوير يح املساكن الشعبية ويح النور ويف ختام اجللسة فوض السادة احلضور 

  .لرئيس البدلية القيام ابٕالجراءات إالدارية واملالية اخلاصة بتنفيذ هذا الربانمج

 
 
 

      
 
 



 
  ٔالعوان ومعةل 2020  حتويل اعامتد خيص منحة إالنتاج للسدايس الثاين لسـنة :املوضوع – 3

  .بدلية حفوز                
  

منحة إالنتـاج للسـدايس الثـاين لســنة  –نظرا لعدم كفاية إالعامتدات املرمسة بعنوان التأجري      
فقد مت اللجوء ٕاىل حتويل اعامتدات داخل فصول العنـوان أالول وذكل ابلرتفيـع يف الفصـل  2020
والفصل  3.000.000مبا قميته  املتغريةاخلصوصية غري بعنوان املنح  00 – 05 فقرة – 01 - 101

   2.000.000بعنوان املساهامت احملموةل عىل املشغل مبا قميته  14فقرة  01.101
  .واملعروض عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي املصادقة عىل حتويل الاعامتد املذكور 

  
  

  قــــرار اجمللس البدلي
  

  .بعد التداول والنقاش وافق ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل حتويل إالعامتد املذكور ٔاعاله    
  .وفوضوا لرئيس البدلية ٕامتام بقية الاجراءات الالزمة يف الغرض

  
  .وابٕالنهتاء من ذكل رفعت اجللسة يف حدود منتصف الهنار    
  
  

   14/12/2020: حفوز يف                    
                        
                        
  رئيس البدلية                                       

  الشاذيل البحروين                                                                              
  

     

  
 
 


