
                                                امجلهورية التونسـية
  وزارة الشؤون احمللية والبيئة      

  واليـة القيـــروان           
   بدلية حفـوز              

     

   2020لسـنة  سادسةالاسـتثنائية ال  ةللجلس احملرض امجليل** / **                          
       ارخي بت            

  17/12/2020املنعقدة
     

عارشة ٔالفني و عرشون وعىل الساعة السـنة  من شهر ديسمرب ابع عرشسال  يسيف يوم امخل         
قد ترٔاس اجللسة السـيد  و لسادسةجلسـته الاسـتثنائية ا مبقر البدلية عقد اجمللس البدلي حبفوز صباحا

  :وحرضها السادة والسـيدات  الشاذيل البحروين
  مساعد ٔاول:         هندة الضفالوي                            -
 مساعد رئيس البدلية:         عبد العزيز املنصوري                      -
 مستشار:                                      فرج اجلبنوين -
 =              :                             كامل املناعي  -
 =        :                                  عزة الفقراوي  -
 =          :                              جليةل عكرويت  -
 =        :                                ٕارشاف ادليواين -
 =      :                                ٕابراهمي الكناييس  -
 =       :                                القزياين    كامل  -
 =        :                                  منري ادلبييش -
 :            =                           املهدي احملمدي -
 اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة:      العيادي بن سامل                           -

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

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

   مبناطق التوسع البدلية لمتويل الاستامثراتاملصادقة عىل ٕاتفاقية منح املساعدات غري املوظفة  – 1
  

   
  
  
  
 



  لمتويل الاستامثراتاملصادقة عىل ٕاتفاقية منح املساعدات غري املوظفة  :املوضــوع  – 1
  : البدلية مبناطق التوسع                 

  
اجمللس البدلي عىل مكتوب السـيد املدير العام لصندوق القروض السادة ٔاعضاء اطلع        

واملضمن مبكتب الضبط  3563حتت عدد  14/12/2020ومساعدة امجلاعات احمللية املؤرخ يف 
واملتعلق إبمضاء وتسجيل اتفاقية منح املساعدات غري  1936حتت عدد  17/12/2020بتارخي 

مكوانت  ٕامتاملفائدة بدلية حفوز وذكل قصد   لمتويل الاستامثرات البدلية مبناطق التوسعاملوظفة 
هذا ابٕالضافة ٕاىل ٔان هذه االتفاقية تعترب ٔاحد  2021برانمج الاستامثر السـنوي التشاريك لسـنة 

ٕالعالم السادة والسـيدات ٔاعضاء  إالشارةوجتدر . ادلنيا ق أالساسـية لتحقيق الرشوطالواثئ
ٔالف  600مليار و(ٔالف دينار  1.600اجمللس البدلي ؤان املبلغ املضمن هبذه االتفاقية بلغ قميته 

  ) دينار 
واملعروض عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي املصادقة عىل اتفاقية منح املساعدات غري املوظفة  

  .ببدلية حفوز
  

  

  قــــرار اجمللـس البلـدي
  

  
اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل اتفاقية منح املساعدات غري  صادق, وبعد التداول والنقاش      

                       .امل بقية إالجراءات املعمول هبا يف الغرضوإالذن لٕالدارة البدلية إبسـتكاملوظفة 
  

                        
   17/12/2020: حفوز يف                       
                        
                        
  رئيس البدلية                                       

  الشاذيل البحروين                                                                              
                      

     

  
     

 


