
 امجلهوريـة التونسيـة
  وزارة الشؤون احمللية والبيئة   

  واليـة القيــــروان        
  بدليـة حفـوز          

** / احملرض امجليل لدلورة العادية الرابعة**
   2020نومفرب  27املنعقدة بتارخي  2020لسـنة 

 

I    - إالطار القانوين للجلسة :  

ماي  15املؤرخ يف  2018لسـنة  29معال مبقتضيات القانوين أالسايس للبدلايت الصادر مبقتىض القانوين عدد        
مث  979حتت عدد  12/10/2020بناء عىل الاسـتدعاءات املوهجة ٕاىل اكفة ٔاعضاء اجمللس البدلي الصادرة بتارخي  و 2018

عقد اجمللس البدلي ببدلية , واملتعلقة مباكن وموعد ادلورة 1101حتت عدد   13/11/2020الصادرة بتارخي  رياسـتدعاءات التذك
بقرص البدلية برئاسة   2020نومفرب  27عىل الساعة اخلامسة مساءا من يوم امجلعة  2020حفوز دورته العادية الرابعة لسـنة 

  :ادةالسـيد الشاذيل البحروين رئيس البدلية وحبضور الس
  مساعد ٔاول :          هندة الضفالوي           -
  مساعد :           السحيب راحبي             -
  مستشار:          املهدي محمدي             -
  مستشار:          كامل املناعي               -
  مستشار:         فرج اجلبنوين             -
  مستشار         :هندة كسايب              -
  مستشار:         طارق حارضي           -
  مستشار:          فتحي الرويين            -
  مستشار:         معر العجيلىي             -
  مستشار:         عزة فقراوي              -
  مستشار:         منري ادلبييش             -
  مستشار       :   ٕابراهمي كناييس           -
  مستشار:          ثراي جلييب              -
  مستشار:          ٕايناس جلييب            -
  مستشار:          سامية قرييش           -
  اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة:        العيادي بن سامل         -

امجلعيات وهيالك اجملمتع املدين وأالحزاب ابٕالضافة ٕاىل كام حرض اجللسة ثةل من ممثيل املنظامت احمللية وحبضور 
علام ؤانه يف ٕاطار التويق من فريوس الكوروان وتطبيقا للتدابري الصحية وتنفيذا للربوتوكول الصحي املتعلق . املواطنني

مل يوم امجلعة بتنظمي الاجامتعات فقد انطلقت هذه اجللسة منذ الساعة العارشة صباحا مع احرتام التباعد اجلسدي اك
  .دون انقطاع  ٕاىل حني رفع اجللسة

  
  



اسـهتل اجللسة السـيد رئيس البدلية مرحبا ابحلارضين مكربا يف السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ٕالزتاهمم حبضور جلسات 
هلم عن  اجمللس البدلي يف ٕاطار ٔاداء الواجب احملمول علهيم إبعتبار الرساةل اليت حيملها لك عضو ابجمللس البدلي معربا

وجه تقديره الشخيص حلضورمه يف مجيع دوراته سواء مهنا العادية ٔاو المتهيدية ممتنيا هلم التوفيق والنجاح يف خمتلف أ 
  .احلياة املهنية والاجامتعية وحيث واكب ٔاشغال هذه اجللسة ٔاغلبية ٔاعضاء اجمللس البدلي

  :دية الرابعة واذلي اكن عىل النحو التايل واثر ذكل اسـتعرض السـيد رئيس البدلية جدول ٔاعامل ادلورة العا
I   - املواضيع املعروضة للمصادقة من طرف السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي.  
  "الكوروان"بسبب تداعيات فريوس  2020النظر يف احلط من معلوم لزمة السوق أالسـبوعية لسـنة  – 1

  

  "ٔاان يقظ" عرض اتفاقية رشاكة بني بدلية حفوز ومنظمة  – 2
  

  النظر يف بعث دائرة للنقل احلرضي لسـيارات التاكيس الفردي داخل املنطقة البدلية وضبط – 3
  شعاع التنقل     

  .ترقية بعض أالعوان – 4
  2021املصادقة عىل برانمج دمع القدرات لبدلية حفوز لسـنة  – 5
  طرح مبالغ مالية وقع تثقيلها خطأ  – 6
  جارية الاكئنة ابلشارع الرئييس عن طريقضبط مساحة اسـتغالل الرصيف للمحالت الت – 7

  املواد القابةل لٕالزاةل     
  .الاخنراط يف هيلك اجلامعة الوطنية للمدن التونسـية – 8
II –  املواضيع املعروضة ٕالعالم السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي:  
  .تطهري املديونية - 9

  

  متابعة املشاريـع - 10
  

  متابعة الاسـتخالصات - 11
III –  خمتلفـــــــات:  

ومت اقرتاح  24/11/2020مواضيع مل يقع التطرق ٕالهيا ٔاثناء ٔاشغال جلسة املكتب البدلي بتارخي  - 12
 .27/11/2020عرضها عىل ٔانظار السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي يف دورته ليوم امجلعة 

ويت فهيا لٔالصل مذكرة تتعلق مبراجعة االٔكرية للمحالت التجارية ابلسوق البدلي واليت يقع التف  -
 .التجاري ٔاو الكراء للغري دون مصادقة للمجلس البدلي

 .مذكرة اسرتجاع احملالت التجارية املغلقة والغري مسـتغةل من طرف املتسوغني لهذه احملالت -
 .ل الرصيف ٔالحصاب بيع مواد البناءمذكرة تتعلق إبسـتغال -
 .ح برهويمالفتإاعادة النظر دلرس وضعية املواطن بسام بن عبد  مذكرة  -

 
  
  

 



         2020النظر يف احلط من معلوم لزمة السوق أالسـبوعية لسـنة  : املوضــــــوع – )1
 ".الكوروان"بسبب تداعيات فريوس                   

    
اطلع املكتب البدلي عىل حمرض جلنة الشؤون الاقتصادية واملالية ومتابعة الترصف املنعقدة        

 24كام اطلع املكتب عىل حمرض املكتب البدلي يف اجامتعه املنعقد بتارخي  2020سبمترب  01بتارخي 
  .2020واملعلق ابلتخفيض يف معلوم لزمة السوق أالسـبوعية ببدلية حفوز لسـنة  2020سبمترب 

وبعد دراسة هذه الوضعية بلك دقة اقرتحت اللجنة التخفيض يف معلوم اللزمة تطبيقا للمقتضيات 
بعنوان فرتة احلجر الصحي العام وٕاحاةل املوضوع عىل ٔانظار  43.854.150ا قدره املذكورة ٔاعاله مب

السادة ٔاعضاء املكتب البدلي للمصادقة عليه مث عرضه جمددا عىل ٔانظار اجمللس البدلي للمصادقة 
عليه ٔايضا ومن مث إالذن للسـيد رئيس البدلية إبسـتكامل بقية إالجراءات تطبيقا ملقتضيات منشور 

  .زير الشؤون احمللية املذكور ٔاعالهالسـيد و 
  :وقد تقرر ما ييل 

  43.854.150:                           الفرتة أالوىل من اجلاحئة *
  8.770.830:                           الفرتة الثانية من اجلاحئة *

  52.624.980=           مجلـة التخفيـــض                       
 210.500.000:                             ــــة امجليل  مبلغ اللزمـ -
 157.875.020:                      البايق بعد طرح التخفيض    -
 122.652.000:          دفع مهنا                                  -
 بشأنه روض للتداولاملبلغ املع(  35.223.020=          املتبقي بذمة املسـتلزم لفائدة البدلية      -

  من طرف السادة ٔاعضاء اجمللس                                                                             
 )البدلي                                                                             

  

  البلـدي قـــرار اجمللس
  

وافق السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي وابٔالغلبية عىل احلط يف معلوم لزمة  قاش،وبعد التداول والن       
من املبلغ امجليل لعقد اللزمة لتكون املعادةل عىل النحو التايل  % 30السوق أالسـبوعية ببدلية حفوز مبا قميته 

:  
 210.500.000:                   2020املبلغ امجليل للزمة السوق أالسـبوعية بعنوان سـنة  -
 63.150.000:                                        % 30نسـبة احلط من املبلغ امجليل  -
 147.350.000:        مبلغ اللزمة بعد الطرح                                               -
 122.625.000:         دفع مهنا املسـتلزم                                                   -
 24.725.000:          املسـتلزم ولفائدة البدلية                        املبلغ املتبقي بذمة  -



  
تطبيقا ملقتضيات منشور السـيد وزير  املتعلقة ابلغرض إالجراءات ابختاذمع التفويض للسـيد رئيس البدلية   

حلد من التداعيات املالية املرتتبة يف انتشار واملتعلق اب 07/08/2020بتارخي  16عدد  الشؤون احمللية والبيئة
  .جد عىل أالسواق واملعالمي البدلية املسـتلزمةاملسـت" كوروان" فريوس 

  
  " :ٔاان يقظ" عرض اتفاقية رشاكة بني بدلية حفوز ومنظمة   : املوضــــوع – 2

  

مسـتوى شفافية املعامالت  مت ترتيب بدلية حفوز يف املرتبة الثانية عىل املسـتوى اجلهوي عىل            
  "بوصةل " والتواصل مع منظامت اجملمتع املدين وذكل بعد صدور التقرير السـنوي ملنظمة 

ٕارتأت بدلية حفوز مواصةل هذه اجلهود لتكريس مبادئ الزناهة والشفافية وحسن الترصف والتسـيري يف 
حفة الفساد وذكل من خالل اتفاقية املوارد والنفقات العمومية ٔالجل ضامن مقومات احلومكة الرشـيدة وماك

  " .ٔاان يقظ " رشاكة بني بدلية حفوز ومنظمة 

  .ذلا، نعرضها عىل ٔانظار املكتب البدلي للمصادقة وذكل ملزيد دمع هذه املبادئ
  

  البدلي قــرار اجمللس
  

جراءات املتعلقة ٕامتام بقية االٕ  بعد التداول والنقاش، وافق ٔاعضاء اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل            
  ".ٔاان يقظ " اتفاقية الرشاكة بني بدلية حفوز ومنظمة  ابملصادقة عىل 

  .وفوضوا لرئيس البدلية ٕامتام بقية الاجراءات الالزمة يف الغرض          
  

  النظر يف بعث دائرة للنقل احلرضي لسـيارات التاكيس الفردي :   املوضوع  – 3
  .البدلية وضبط شعاع التنقلداخل املنطقة                   

  

يف ٕاطار متابعة ملف ٕاسـناد رخص اتكيس فردي حبفوز بعد التداول يف شأنه خالل دورة فيفري         
واملوافقة عليه وقد متت ٕافادة البدلية من قبل مصاحل والية القريوان امللكفة ابملوضوع ٕاىل رضورة بعث  2020

جراءات الرتتيبية املعمول هبا يف الغرض، علام ؤان هذا أالمر يقتيض دائرة النقل احلرضي حىت يمت اسـتكامل االٕ 
ذلكل . حتديد جلسة معل مع نقابة سـيارات النقل الريفي وذكل لضبط شعاع التنقل داخل املنطقة البدلية

  .فاملقرتح عرض بعث دائرة للنقل احلرضي عىل ٔانظار اجمللس البدلي
  



  البدلي رار اجمللسقـ
  

ل احلرضي ابٕالجامع عىل بعث دائرة للنق لس البدليالتداول والنقاش، وافق ٔاعضاء اجملبعد             
لسـيارات التاكيس الفردي مع تنظمي جلسة معل مع خمتلف املتدخلني ومكوانت اجملمتع املدين والسلط احمللية 

يالك املرشفة عىل قطاع واجلهوية وخاصة مهنا النقابة اجلهوية لسـيارات النقل الريفي عالوة عىل مصادقة لك اله 
  .لك إالجراءات إالدارية والرتتيبية املتعلقة إبسـناد هذه الرخص السـتكاملالتاكيس الفردي 

  .وفوضوا لرئيس البدلية ٕامتام بقية إالجراءات الالزمة يف الغرض           
  

  :ترقيـة بعـض أالعــوان :  املوضـــــوع – 4

  

واملتعلق بضبط صيغ وآالت  22/03/2019املؤرخ يف  2019لسـنة  291تبعا لٔالمر احلكويم عدد          
الانتداب والرتقية والرتسـمي، وحيث يتوفر ابلبدلية مرتحش وحيد لرتبة مترصف و تقين ٔاول وهو ما حيول 

  .دون ٕاجراء مناظرات الرتقية لغياب رشط املنافسة
حمللية واجلامعة العامة للبدليني بتارخي وعىل ٕاثر صدور حمرض جلسة اللجنة املشرتكة بني وزارة الشؤون ا

واذلي متت إالشارة فيه ٕاىل ٔان الرتقية يف خطة يتوفر فهيا مرتحش وحيد من مشموالت  17/11/2020
  .السادة رؤساء البدلايت رشط اسـتكامل ٕاجراءات مصادقة اجمللس البدلي وتوفر إالعامتدات والشغورات

لبعض من إالطارات البدلية مكرتحشني بصفة وحيدة دون منافسة وحيث يتوفر بقانون إالطار لبدلية حفوز ا
عىل غرار السـيد منصور امجلوعي برتبة تقين واملؤهل ٕاىل رتبة تقين ٔاول (ٕالجراء مناظرة للرتقية ابمللفات 

  ).والسـيدة سعاد السـبوعي برتبة ملحق ٕادارة واملرتحشة ٕاىل رتبة مترصف
شرتكة املذكورة ٔاعاله، فاملعروض عىل ٔانظار السادة ٔاعضاء اجمللس وتطبيقا ملا جاء مبحرض جلسة اللجنة امل 

  .البدلي هذا املوضوع للتداول واملصادقة عليه
  

  البلـدي قـــرار اجمللس

مع االٓلزتام وان،ترقية بعض أالع ٔاعضاء اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل صادقبعد التداول والنقاش،         
ة املشرتكة وخاصة فامي يتعلق مبقررات املناظرات ادلاخلية للرتقية الاكمل مبا جاء مبحرض جلسة اللجن

 املتعلقة  04و  03يف الفصول عدد  2019لسـنة  291والانتداب اليت تتحمت مبوجهبا تنقيح أالمر عدد 
  
  2021املصادقة عىل برانمج دمع القدرات لبدلية حفوز لسـنة : املوضــوع  – 5



من  2021برانمج دمع القدرات وبرانمج التكوين واملساندة الفنية بعنوان سـنةلقد متت املصادقة عىل          
 2020هذا الربانمج خالل سـنة  يمتوحيث مل  2020طرف اجمللس البدلي يف دورته العادية الرابعة لسـنة

نظرا للظرف الصحي الناجت عن جاحئة الكوروان، وعليه فقد مت التنسـيق مع مصاحل صندوق القروض 
 عىل اعامتد نفس هذا الربانمج)  CNI(ومصاحل مركز التكوين ودمع الالمركزية مجلاعات احمللية ومساعدة ا

  .وٕاعادة عرضه عىل اجمللس البدلي لٕالطالع
  

السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل مراسةل السـيد املدير العام لصندوق القروض ومساعدة   ٔاطلع         
واملتعلقة إبعداد الربانمج السـنوي دلمع القدرات  24/11/2020بتارخي  3314امجلاعات احمللية عدد 

)Assistance technique ( 2021لسـنة.  
فقد مت يف ٕاطار برانمج التمنية , وبناء عىل ما ذكر ٔاعاله ويف ٕاطار دمع القدرات للموارد البرشية ببدلية حفوز

 2021ت واملساندة الفنية بعنوان سـنة احلرضية واحلومكة احمللية ٕاعداد مرشوع الربانمج السـنوي دلمع القدرا
وحيث يسـتوجب أالمر عرض املوضوع عىل ٔانظار السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي يف دورته العادية قصد 

, :نعرض عىل سـيادتمك الربانمج املذكور تبعا لبياانت اجلدول التايل  املصادقة عليه
ي مجال التكوين •  :  برنامج دعم القدرات 

 

  د املشاركنيعد  املوضــــــوع

-parc- 04  تنفيذ اخملطط الاستامثري البدلي  
-parc- 04  حومكة الرشاء العمويم و الرشاء عىل اخلط  
-parc- 03  جمهود البدلية يف جمال النظافة  
-parc- 04  اعداد و تنفيذ اخملطط الثاليث للصيانة  
-parc- 02  حتليل و اعامتد بطاقات الوصف الوظيفي  
-parc- 03 لتقديري للمهن و الكفاايتاخملطط ا  
-parc- 03اعامتد املصنف املرجعي للمهن و املقاربة ابلكفاايت  
-parc- 04 تعبئة املوارد  
-parc- 05 تقيمي ٔاداء امجلاعات احمللية  

  



 

   2120الربانمج السـنوي دلمع قدرات بدلية حفوز لسـنة 
  ) املـسانـدة الفـنيَـة ( 

املرشوع ٔاو النشاط  الفنيــــــةاملسانـدة  أالولوية
  املعين

التارخي املقرتح
  لبداية التدخل

تكوينه   ٕامس ولقب املنتفع
  االٔاكدميي

  إالدارة ٔاو املصلحة
  النشـــــاط  الرمــز

  
1  

  
C2 

دمع القدرات لتحسني االٓداء وتنظمي
وارد البرشية يف اخلدمات وتطوير امل

ني عىل املدة التحس(البدلايت 
  )القصري

  
  وإالجراءاتالتنظمي 

  
  الثاليث أالول

  العيادي بن سامل
  فتحية عامثين

  
  سعاد السـبوعي

  جامعي
  جامعي
  
  اثنوي

  الكتابة العامة
رئيس مصلحة الشؤون 

  إالدارية واملالية
  الشؤون إالدارية

  
2  

  
F4 

املساعدة الفنية يف ٕادارة املرشوع
من خالل مجيع املراحل ودمع تطوير 

  ملرشوعٕاجراءات مراقبة ا

  
  الربجمة والقيادة

  
  الثاليث الثاين

  العيادي بن سامل
  منصور مجوعي
  فتحية عامثين

  جامعي
  جامعي
  جامعي
  

  الكتابة العامة
  املصلحة الفنية

رئيس مصلحة الشؤون 
  إالدارية واملالية

  
3  

  
F6 

املساعدة يف ٕاعداد جرد املمتلاكت
املنقوةل وغري املنقوةل ووضع خطة 

  الصيانة

  
  والقيادةالربجمة 

  
  الثاليث الثالث

  

  العيادي بن سامل
  فتحية عامثين

  
  عزادلين الساملي

  جامعي
  جامعي
  
  اثنوي

  الكتابة العامة
رئيس مصلحة الشؤون 

  إالدارية واملالية
  املصلحة الفنية

 

  قــــرار اجمللس البدلي
  

دون تسجيل ٔاي حتفظ مث  2021لسـنوي دلمع القدرات ببدلية حفوز بعنوان سـنة وافق اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل الربانمج ا, وبعد التداول والنقاش         
  .إالذن لٕالدارة البدلية ابسـتكامل بقية إالجراءات إالدارية املعمول هبا يف الغرض



  

  :طرح مبالغ مالية وقع تثقيلها خطأ  :املوضــــوع  – 6
  

ة الكناييس واذلي يرغب فيه طرح مبالغ مالية اطلع املكتب البدلي عىل املطلب اذلي تقدم به السـيد محز     
وقع تثقيلها خطأ، حيث اتضح ٔانه من خالل مراسةل موهجة من ٔامانة املال اجلهوية ابلقريوان ملصاحل القباضة 

دينارا مكعني كراء سـنوي للمقهـى الاكئنة ابلسوق البدلي يف  3.300املالية حبفوز ٔانه وقع توظيف مبلغ قدره 
د  120بـ M019486راء السـنوي للعقار املذكور واملسجل ابلقباضة املالية حتت عدد حني حدد معني الك
  .% 01بزايدة سـنوية قدرها 

 %10لٕالعالم خاصة ؤانه من ٔانظار ٔامانة املال اذلي خبطأ توظيف معلوم زايدة بـذلا، نعرض عليمك املوضوع 
وستتوىل إالدارة البدلية ابلتنسـيق مع السـيد قابض املالية حمتسب البدلية ؤامانة املال  % 1عوضا عن 

  .بتسوية الوضعية

  البلـدي قــرار اجمللس
  

ٔامانة املال اجلهوية ابلقريوان ٕاحاةل هذا امللف ٕاىل  ٔاعضاء اجمللس البدلي قرر بعد التداول والنقاش         
تظار اسـتجابة ٔامانة املال لهذا املطلب ليعرض امللف من جديد عىل ٔانظار مع ان  ٔالسـبابلرشح امدعام مبذكرة 

يرون مانعا يف خالص اكمل املبلغ املثقل من طرف اجمللس البدلي علام ؤان السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ال 
مصاحل ٔامانة  لسـيد محزة الكناييس يف صورة موافقةسـيدفعها ااملعين ابٔالمر مع الالزتام إبرجاع املبالغ اليت مت 

  .دون غريها %1واذلي يتضمن نسـبة الزايدة بـ  13/12/1999املال اجلهوية عىل اعامتد العقد املؤرخ يف 
  

  ضبط مساحة اسـتغالل الرصيف للمحالت التجارية الاكئنة ابلشارع الرئييس  :املوضــــوع  – 7

  :املواد القابةل لٕالزاةل  عن طريق                   
  

ناءا عىل املطلب املقدم من طرف السـيد محزة الكناييس والراغب فيه متكينه من رخصة ترممي ب          
وعىل املطلب املقدم من طرف السـيد النارص القفيص والراغب فيه , مقهـى واسـتغالل جزء من الرصيف 



واد ٔايضا الرتخيص هل يف اسـتغالل جزء من الرصيف للمحل الاكئن بشارع احلبيب بورقيبة عن طريق امل
  .القابةل لٕالزاةل

  .نعرض عىل سـيادتمك املوضوع للتداول والنقاش
  

  البلـدي قـرار اجمللس

  
للرصيف يتضمن بعد التداول والنقاش، اقرتح ٔاعضاء اجمللس البدلي حترير عقد اسـتغالل مؤقت          

مت تلكيف جلنة فنية  الاسـتغالل املتداول بشأنه سابقا علام ؤانه مع تطبيق مبلغمواصفات تقرتح من طرفهم 
ٔامتار من  04قامت ابملعاينات الالزمة الٓسـتغالل الرصيف موضوع الطلب وإالذن للمعين ابٔالمر إبسـتغالل 

الرصيف رشيطة خالص الاسـتغالل الوقيت للطريق العام طبقا ملا نصت عليه مداوالت اجمللس البدلي يف 
مع الاحرتام الاكمل لرتك  يق بناءات خفيفةطر دورات سابقة عىل ٔان يكون الاسـتغالل بصفة وقتية وعن 

  .قل عن ثالثة ٔامتارمسـتوى الرصيف ال ت مسافة للمرتجلني عىل
علام ؤانه يف ٕاطار احرتام مقتضيات جمةل امجلاعات احمللية واعتبارا ؤان التداول يف هذا املوضوع هل صةل بأحد 

مداوالت اجمللس وذكل يف ٕاطار احرتام  السـيد ٕابراهمي الكناييسالسادة ٔاعضاء اجمللس البدلي فقد غادر 
  .من جمةل امجلاعات احمللية 250لفصل تفعيال ملقتضيات ا املصاحل ملتعلق بتضارباملبدا ا

  
 
  :الاخنراط يف هيلك اجلامعة الوطنية للمدن التونسـية  : املوضـــــوع – 38

  

ممثال  للجامعة الوطنية للمدن التونسـية  يف الهيئة التنفيذيةقارا انتخاب بدلية حفوز عضوا  عىل اثر         
مبزيانية البدلية لسـنة  ونظرا لعدم ختصيص اعامتداتيف خشص السـيد الشاذيل البحروين رئيس بدلية حفوز 

 % 01بعنوان املسامهة لفائدة اجلامعة الوطنية للمدن التونسـية ويه مسامهة رمزية تقدر يف حدود  2021
  .من مزيانية البدلية

  .ملعروض عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي هذا املقرتح قصد التداول بشأنه واملصادقة عليهوا       

  



  البلـدي قـرار اجمللس
  

 %1وافق ٔاعضاء اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل ختصيص اعامتدات تقدر بـ, بعد التداول والنقاش            
  .2021البدلية لسـنة مزيانية من 

  .دلية إبسـتكامل الاجراءات املتعلقة ابلغرضوالتفويض للسـيد رئيس الب
  

  :  تطهري املديونية :املوضــــوع  -  9
  
  

وتبعا لربقية السـيد  2017ديسمرب  05بتارخي  04تبعا ملنشور السـيد وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد       
ونية ابلبدلايت مبقر مت عقد جلسة معل حول متابعة املدي, 2018فيفري  07بتارخي  56وايل القريوان عدد 

تبني ؤان بدلية حفوز  2019وبعد الاطالع عىل التوازانت املالية لسـنة   10/02/2018الوالية بتارخي 
  .قامت خبالص مجيع التعهدات

  .حيث مت ٕامضاء آنذاك مجيع حمارض الاعرتاف ابدلين ابٕالضافة ٕاىل ضبط رزانمة يف اخلالص
ارض من طرف السـيد الاكتب العام للوالية بصفته رئيسا للجنة علام ؤانه مت التأشري عىل خمتلف هذه احمل

  .القيادة حيث مت خالص مجيع املؤسسات العمومية واخلاصة املضمنة برزانمة اخلالص
  

 

  :متابعة الاسـتخالصات : املوضوع  – 10
 :ييل  ما 23/11/2020بدلية ٔان الاسـتخالصات البدلية بلغت ٕاىل غاية لل  العامبني السـيد الاكتب     

  
  

  مجةل إالجناز  التقديرات أالولية  بيان املعلوم
  10.485.380  50.000.000  املعلوم عىل العقارات املبنية

  295.250  3.000.000  املعلوم عىل االٓرايض غري املبنية
  336.156.549  225.500.000  املقابيض الاعتيادية للمعلوم عىل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية

  529.000    املوظف عىل حمالت بيع املرشوابت معلوم الاجازة
  70.000.000  210.500.000  مداخيل أالسواق اليومية وأالسـبوعيىة والظرفية

  4.000.000  12.000.000  مداخيل اسواق امجلةل
  9.642.200  15.000.000  معلوم اذلحب

  6.210.000  5.000.000  معلوم الاشغال الوقيت للطريق العام
  3.115.000  1.000.000  ريق العام مبناسـبة حضائر البناءمعلوم ٕاشغال الط
    1.000.000  معلوم إالشهار



    2.400.000  مداخيل خمتلفة
  12.903.000  21.000.000  معلوم التعريف ابٕالمضاء

  3.801.750  5.000.000  معلوم الاشهاد مبطابقة النسخ لٔالصل
  20.960.000  25.000.000  معلوم تسلمي بطاقات احلاةل املدنية

  3.530.000  5.000.000  معلوم تسلمي الشهائد واحلجج أالخرى
  6.600.000  7.000.000  معلوم رخص احلفالت املنظمة مبناسـبة أالفراح العائلية

  775.000  4.000.000  معلوم رخص البناء
    1.000.000  معالمي رخص ٔاخرى مسـندة مبقتىض الرتاتيب اجلاري هبا العمل

  2.340.000    قنوات ترصيف املواد السائةل معلوم الاعتناء بفروع
  8.689.200  8.000.000  معالمي إاليواء مبسـتودع احلجز

    20.000.000  املقابيض إالعتيادية للمعلوم إالضايف عىل سعر التيار الكهرابيئ
  157.394.000  80.000.000  املبالغ املتأتيبة من املعلوم الاضايف عىل سعر التيار الكهرابيئ

  56.626.551  95.000.000  ل كراء عقارات معدة لنشاط جتاريمداخي
  13.011.885  21.000.000  مداخيل عقارات معدة لنشاط همين

  755.489.000  755.000.000  املناب من ادلمع السـنوي بعنوان التسـيري
  160.854.217  160.854.217  موارد منقوةل من فوائض العنوان أالول

    18.000.000  منح ومساهامت خمصصة للتسـيري
  540.000  1.000.000  مداخيل اخملالفات لرتاتيب حفظ الصحة والرشطة الصحية

    1.000.0000  مداخيل اخملالفات للرتاتيب العمرانية
  578.400    مداخيل خمتلفة

  1.644.526.382  1.752.254.317  =امجللـــــــة 
  
  

لتقديرات وهو جمهود جبار يف سـنة اعتربت من ا  % 93،8بلغت النسـبة العامة لٕالسـتخالصات ما قميته 
سـنة اجلاحئة وهو نتيجة لتاكتف لك اجلهود يف إالدارة البدلية واجمللس البدلي والسـيد قابض املالية حمتسب 

بدلية حفوز مشكور عىل حرصه عىل اسـتخالص مجيع التثقيالت مع التأكيد ابخلصوص عىل احلرص يف 
.العقارات املبنية واليت ال تزال دون املأمولاسـتخالص املعالمي املوظفة خاصة عىل 



  :متابعة املشاريع  – 11

/ع
  ر

/ اسم المشروع
  أو الخدمة

مرجع 
  الصفقة

تاريخ 
إشھار 
الصفقة 
  بالصحافة

التاريخ 
األقصى 
لقبول 
  العروض

تاريخ 
فتح 
  العروض

التقييم 
الفني 
  والمالي

تاريخ 
المصادقة 
على إسناد 
الصفقة من 
قبل لجنة 
الصفقات 

  ختصةالم

تاريخ 
إمضاء 
  الصفقة

تاريخ اإلذن 
/ باإلشغال 
أو تقديم 
  الخدمة

  دفع األقساط أو الفاتورات

تاريخ 
التسليم 
  الوقتي

تاريخ 
التسليم 
  النھائي

عدد 
 الفاتورة

تاريخ 
اإليداع 
بمكتب 
  الضبط

تأشيرة 
األمر 

بالصرف 
على 
  النفقة

تاريخ 
تأدية 

النفقة من 
قبل 

المحاسب 
  المختص

  2017خمطط االستثمار 

1  

مشروع تھيئة 
  السوق البلدي
(PAI2017) 

  

جوان  21  01/2017
2017  

جويلية  27
2017  

جويلية  27
2017  

أوت  10
2017  

أوت  16
2017  

26 
أكتوبر 
2017  

نوفمبر  16
2017  

أفريل  17  1
218  

جوان  28
2018  

)*(  

جويلية  16
2018      

جويلية  09  2
2018  

أوت  31
2018 

)*(  

سبتمبر  20
2018      

أكتوبر  11  3
2018  

أكتوبر  17
2018  

أكتوبر  22
2018      

ديسمبر  08  4
2019  

ديسمبر  18
2019  

ديسمبر  23
2019      

  2018خمطط االستثمار 

01  
مشروع اقتناء 

 معدات
(PAI2018)  

مارس  08  01/2018
2018  

أفريل  04
2018  

أفريل  04
2018  

أفريل  16
2018  

جوان   22
2018  

16 
جويلية 
2018  

جوان  28
ديسمبر  26  1  2018

2018  
ديسمبر  28

2018  
جانفي  21

2019  
نوفمبر  14

2018    

02  
مشروع التنوير 

 العمومي
  )مبسطة. ا. ص(

أوت  03  02/2018
2018  

سبتمبر  04
2018  

سبتمبر  04
2018  

سبتمبر  12
2018  

سبتمبر  20
2018  

12 
نوفمبر 
2018  

نوفمبر  20
2018  

ديسمبر  17  1
2018  

ديسمبر  20
2018  

ديسمبر  27
2018  

ماي  10
2019    

ماي  21  2
2019  

04 
جويلية 
2019  

10 
جويلية 
2019  

  2019خمطط االستثمار 

مشروع تعبيد   01
  الطرقات

  )مبسطة. ا. ص(
ماي  16  18/2019

2019  
جوان  17

2019  
جوان  17

سبتمبر  09        2019
ديسمبر  11  1  2019

2019  
ديسمبر  18

2019  
ديسمبر  25

2019      

مشروع اقتناء   02
  شاحنة خفيفة

جانفي  31  08/2019  )استشارة(
2019  

مارس  05
2019  

مارس  05
2019  

مارس  12
2019  

أفريل  02
2019  

أفريل  02
2019  

أفريل  03
جويلية  02  1  2019

2019  
جويلية  15

2019  
جويلية  26

2019  
أفريل  19

2019  

  
  
  
  
  



مشروع تھيئة   03
  لمستودع البلديا

  )استشارة(
جوان  13  22/2019

2019  
جويلية  02

2019  
جويلية  02

2019  
جويلية  03

2019  
جويلية  12

2019  

24 
جويلية 
2019  

جويلية  24
سبتمبر  20  1  2019

2019  
سبتمبر  24

2019  
سبتمبر  26

2019  
سبتمبر  19

2019    

مشروع تركيز   04
  نظام مراقبة

  )استشارة(
سبتمبر 31   30/2019

2019  
سبتمبر  10

2019  
سبتمبر  10

2019  
سبتمبر  12

أوت  20      2019
نوفمبر  04  1   2019

2019  
نوفمبر  25

2019  
ديسمبر  09

2019      

  2020خمطط االستثمار 

مشروع دراسة  01
تطھير شبكة 
  التنوير العمومي

          في طور إعداد ملف طلب العروض        

مشروع تھيئة  02
فضاء الحتواء 

االنتصاب 
  ويالفوض

          في طور إعداد ملف طلب االستشارة        

مشروع دراسة  03
وتھيئة محطة 
  النقل البري

ماي  22  18/2020
2020  

جوان  30
2020  

جوان  30
2020  

جويلية  07
2020  

جويلية  07
أوت  25    2020

2020             

04 
مشروع تعبيد 

  طرقات
24/2020 

  للمرة الثانية
أوت  11

2020  
سبتمبر  15

2020  
ر سبتمب 15

2020  
أكتوبر  25

2020  
أكتوبر  26

2020    

نوفمبر  24
2020  

انطالق 
األشغال 

08/12/2020  

           

مشروع اقتناء  05
ماي  14  01/2020  معدات نظافة

2020  
جوان  24

2020  
جوان  24

2020  
جوان  25

2020  
جوان  26

2020  

07 
أكتوبر 
2020  

جوان  24
2020  

29 
سبتمبر 
2020 

سبتمبر  30      
2020    

  
  

         
واحلرص  2020نة ٔاكد السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل احلرص يف اسـتكامل لك املشاريع املربجمة خملطط الاستامثر السـنوي التشاريك لبدلية حفوز بعنوان سـ 

  .ٔايضا عىل إالرساع يف اسـتكامل مرشوع هتيئة السوق البدلي اذلي جتاوز االٓجال القانونية ٕالجنازه
  



ومت  24/11/2020تطرق ٕالهيا ٔاثناء ٔاشغال جلسة املكتب البدلي بتارخي مواضيع مل يقع ال  – 12
  .27/11/2020اقرتاح عرضها عىل ٔانظار السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي يف دورته ليوم امجلعة 

  
  مراجعة االٔكرية للمحالت التجارية ابلسوق البدلي واليت يقع التفويت فهيا:  املوضوع*

 .ٔاو الكراء للغري دون مصادقة للمجلس البدلي  لٔالصل التجاري             
  
  
متت املالحظة ٕاىل ٔان العديد من متسوغي احملالت التابعة للبدلية قاموا ابلتفويت يف أالصل التجاري        

لهذه احملالت لغريمه دون الرجوع ٕاىل اجمللس البدلي لعرضها عىل املصادقة غري ٔانه جتدر إالشارة ٕاىل ٔان بدلية 
حول ٕاماكنية  2015منذ سـنة ) وزارة ادلاخلية سابقا(ابستشارة لوزارة الشؤون احمللية والبيئة  حفوز قامت

التنازل عن أالصل التجاري من قبل متسوغي حمالت اتبعة للبدلية لغريمه، وحيث اكن الرد عىل الاستشارة 
  .ابٕالجياب ذلكل مت الاعامتد علهيا يف ٕابرام العقود اجلديدة 28/07/2015بتارخي 

  

  
 قـــرار اجمللـس البلـدي

  

عها يف سـياقه القانوين وهو ما يتحمت وض " فيصل الغرسالوي" طار مبلف ورثة لق أالمر يف هذا االٕ تع   
ودون ٔان  لبدليةهل اب  طرف اثلث ال عالقةصل التجاري خاصة ؤان احملل يسـتغهلٔاحقية امللكية لالٔ إبعتبار 

ٕالسـتغالل هذا احملل ويبقى أالمر رهينا ملتابعة إالشاكل بني الطرفني  يكون متواصال مع املصاحل البدلية بعقد
  ).ال عالقة للبدلية معه يسـتغل حاليا احملل و ورثة فيصل الغرسالوي والطرف الثالث اذلي(بني 

وسـيعرض أالمر جمددا عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي يف صورة وجود ٔاي تطورات مسـتجدة يف     
  .هذا امللف

  
  .اسرتجاع احملالت التجارية املغلقة والغري مسـتغةل من طرف املتسوغني لهذه احملالت : وضــوع امل*
  
  
يف ٕاطار ضبط ٔامالك البدلية جتدر إالشارة ٕاىل ٔانه متت مالحظة بعض احملالت التابعة للبدلية لكهنا يف حاةل  

 شأهنا حىت يمت تمثني العقارات ٕاهامل حيث مل يمت اسـتغاللها  وهو أالمر اذلي يدعو ٕاىل رضورة النظر يف
  .املوارد البدلية لتعبئة ٕادخالها يف احلركية الاقتصادية ابعتبارها مصدرا ٔاساسـيا البدلية و

  



 قـــرار اجمللـس البلـدي
  

الغري مشغوةل ودعوهتا االتصال بأحصاب احملالت قرر ٔاعضاء اجمللس البدلي , بعد التداول والنقاش         
ويغها عىل ىل الوجه القانوين ٔاو ٕارجاعها للبدلية يف صورة عدم استامثرها ليتسـىن للبدلية ٕاعادة تسٕالسـتغاللها ع

  .ا للحركة التجارية ابلسوق البدليأالوجه القانونية تنشـيط

  .ٕاسـتغالل الرصيف ٔالحصاب بيع مواد البناء :  املوضـــوع*
  

البناء قاموا ابالستيالء عىل الرصيف بطريقة  متت مالحظة ٔان العديد من ٔاحصاب احملالت اخلاصة ببيع مواد
عشوائية وهو أالمر اذلي يدعو ٕاىل دعوهتم لكراء فضاءات خارج املدينة وذكل عن طريق تنابيه ال يتجاوز 
آجالها شهر واحد من اترخي التبليغ ويف صورة عدم الامتثال يمت رفع هذه املواد عن طريق السلط املعنية 

  .وجحزها ابلقوة

 اجمللـس البلـدي قـــرار
  

 بعد التداول والنقاش، اقرتح السـيد كامل القزياين االتصال بأحصاب احملالت اخلاصة ببيع مواد البناء        
ابلطرق القانونية والتنبيه علهيم مرة ٔاوىل عن طريق الرشطة البدلية ثمب التنبيه علهيم مرة اثنية مبوجب تنبيه عن 

لزتام ومن عدمه فٕانه سيمت رفع هذه املواد ابلقوة العامة ٔاما البعض االٓخر الاطريق عدل تنفيذ يف صورة عدم 
من السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي فقد متت ادلعوة ٕاىل دفع معالمي اسـتغالل الرصيف مع احرتام املسافة 

  .القانونية لٕالسـتغالل وعدم اكتساح الرصيف بأمكهل مع ترك املسافة الالزمة ملرور املرتجلني

  

  :ٕاعادة النظر دلرس وضعية املواطن بسام بن عبد الفتاح برهويم:   وضــوعامل*

  
ٕاطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل ملف املواطن بسام بن عبد الفتاح الربهويم والراغب فيه         

مجلس البدلي متكينه من بناء كشك علام ؤانه مت النظر يف مطلب املعين ابٔالمر خالل ادلورة العادية الثالثة لل
واعتبارا للظروف  الاجامتعية وأالرسية لصاحب العريضة حيث يتضمن  28/07/2020املنعقدة بتارخي 

مطلبه مجةل من الواثئق الطبية وإالدارية عىل حنو بطاقة إالعاقة وشهادة يف الوضعية الاجامتعية  حيث يلمتس 
رد رزق و س مطلبه واملوافقة عىل بناء كشك مكتبعا ذلكل من السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ٕاعادة النظر دلر 

  .هل ؤالرسته



  
  قرار اجمللس البدلي

  
عىل مطلب السـيد بسام بن عبد بعد التداول والنقاش، قرر ٔاعضاء اجمللس البدلي عدم املوافقة           

  .الفتاح الربهويم وغلق امللف متاما والتقيد مبا جاء بقرارات اجمللس البدلي سابقا
  

       .اء من ذكل رفعت اجللسة يف حدود الساعة السابعة مساءوابٕالنهت
  

  30/11/2020: حفوز يف                   
  

  رئيس البدلية                        
 الشاذيل البحروين                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  


