
                                                امجلهورية التونسـية
  وزارة الشؤون احمللية والبيئة      

  واليـة القيـــروان           
   بدلية حفـوز              

     

   2020احملرض امجليل للجلسة الاسـتثنائية أالوىل لسـنة ** / **                          
         04/06/2020املنعقدة بتارخي           

     
مبقر  العارشة صباحاوعىل الساعة  وعرشون ٔالفنيجوان سـنة من شهر  الرابعيف يوم امخليس         

بناء عىل ادلعوة املوهجة للسادة ٔاعضاء  جلسـته الاسـتثنائية أالوىل البدلية عقد اجمللس البدلي حبفوز
هندة  ةاجللسة السـيد تهذا وقد ترٔاس 369حتت عدد  29/05/2020اجمللس البدلي بتارخي 

  :وحرضها السادة والسـيدات ضيفالوي 
  رئيس البدلية:       الشاذيل البحروين                          -
 مساعد:           مروى انبيت                                -
 =  :          عبد العزيز املنصوري                      -
 =      :                               لسحيب الراحبي  ا -
 مستشار:                                   معر العجييل       -
 مستشار:            ٕايناس اجللييب                             -
 :           =كامل املناعي                                -
 :           =                              منري ادلبييش -
 :          =كامل قزياين                                 -
 :          =سامية قرييش                              -
 :           =                           فتحي الرويين  -
 =   :               جليةل عكرويت                      -
 :            =    املهدي احملمدي                       -
 :           =هندة الكسايب                             -
 :           =عزة الفقرواي                              -
 اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة:      العيادي بن سامل                           -

الـيت ترٔاسـت اجللسـة بعـد هندة ضيفالوي املسـاعد أالول لـرئيس البدليـة  ةلسة السـيداجل  تاسـهتل
يف السادة ٔاعضاء اجمللـس  مرحبة ابحلارضين مكربةالتفويض لها من طرف السـيد الشاذيل البحروين 

عضـو ملها لك الرساةل اليت حي  ابعتبارالبدلي ٕالزتاهمم خبدمة الصاحل العام ؤاداء الواجب احملمول علهيم 
ٕاىل درس جــدول ٔاعــامل ادلورة  تمث تطرقــ .لبدليــة حفــوز يف لك اجملــاالت التمنويــة ابجمللــس الــبدلي

  :اذلي اكن عىل النحو التايل 
  



 . 2019خمت احلساب املايل لسـنة :  املوضــــوع - 1
 

قريوان ٕارسال السـيد وايل الجدول   عىلالسادة ٔاعضاء اجمللس البدلي  اطلع       
و املضمن مبكتب الضبط املركزي للبدلية بتارخي  01/06/2020ىف املؤرخ  2203عدد 
 2019و املتعلق ابملصادقة عىل احلساب املايل لسـنة  581حتت عدد  02/06/2020

و ذكل  2020املصادقة عليه قبل موىف شهر جوان  ٕاجراءاتو اذلى يقىض ابسـتكامل 
قصد متويل مزيانية التمنية بعنوان  ضامان النتفاع البدلية مبناهبا من املساعدات غري املوظفة

    2021سـنة 
السـيد قابض املالية  اطلع السادة ٔاعضاء اجمللس عىل كشف عرضه إالطارهذا  و يف  

حمتسب بدلية حفوز يتضمن احلساابت الهنائية ملقابيض ومصاريف مزيانية بدلية حفوز 
ؤانه تطبيقا ملقتضيات القانون أالسايس للجامعات احمللية عدد  علام.  2019بعنوان سـنة 

منه  194/195/196وخاصة الفصول  2018ماي  09املؤرخ يف  2018لسـنة  29
املتعلق  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسـنة  35وتطبيقا للقانون أالسايس عدد 

امه ابلنصوص الالحقة و ابلقانون أالسايس ملزيانية امجلاعات احمللية  كام مت تنقيحه وٕامت
وخاصة  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسـنة  65خاصة القانون أالسايس عدد 

والذلين ينصان عىل ٔان اجمللس البدلي ينظر يف دورته املنعقدة يف  34 33الفصلني 
من جمةل  282شهر ماي يف احلساب املايل اذلي يقع ٕاعداده طبقا ملقتضيات الفصل 

وتقع املصادقة عليه من قبل سلطة إالرشاف اليت لها صفة املوافقة   احملاسـبة العمومية
   .عىل املزيانية املتعلقة به

املبلغ الهنايئ للموارد املسـتخلصة  2019ويثبت القرار املتعلق بغلق مزيانية البدلية لسـنة 
وللنفقات املأذون  بدفعها خالل السـنة ويلغي الاعامتدات الباقية دون اسـتعامل 
ويرخص يف نقل نتيجة السـنة ٕاىل احلسابني املفتوحني ابلعمليات اخلارجة عن املزيانية 

ع من حتت عنوان املال الاحتياطي ابلنسـبة للعنوان أالول واجلزئني الثالث والراب
  .العنوان الثاين واملال الانتقايل ابلنسـبة للجزء اخلامس من العنوان الثاين

ٔاو ما يعرب عنه بتسوية  2019وحيث مت عرض خمت مزيانية سـنة  تبعا ملا ذكر ٔاعالهو  
عىل ٔانظار اجمللس البدلي يف دورته العادية أالوىل لسـنة  2019العمليات املالية لسـنة 

ومتت ٕاحالته عىل السـيد وايل القريوان اذلي  28/02/2020املنعقدة بتارخي  2020
  ،2019مزيانية البدلية لسـنة مت بذكل خمت  عىل هذه املداوةل و صادق



حيث اكنت النتاجئ  2019ٔابواب احلساب املايل لترصف عرض مت  ذكر ٔاعاله و تبعا ملا
  :عىل النحو التايل  2019اليت ٔاسفرت علهيا احلساابت ٕاىل موىف ديسمرب 

ثالثة ماليني ومائة وسـتة وعرشون :  2019املبلغ امجليل ملقابيض املزيانية لترصف  -)1  
  )3.126.855.273(ٔالفا ومثامنائة ومخسة ومخسون دينارا ومائتان وثالثة وسـبعون ملامي 

مليوين وثالمثائة : 2019املبلغ امجليل الهنايئ  ملصاريف املزيانية  املأذون بدفعها لترصف  -)2
ة وتسعون ٔالفا ومائتان ؤاربعة وسـتون دينارا ومخسامئة وسـبعة ملامي ؤاربع

)2.394.264.507(.  
سـبعامئة واثنان وثالثون ٔالفا ومخسامئة وتسعة ومثانون دينارا :  2019 مبلغ نتيجة سـنة -)3

 )732.589.555(ومخسامئة ومخسة ومخسون ملامي 
ابلعنوان أالول الباقية دون اسـتعامل ٕاىل حد اختتام الترصف واليت  مبلغ الاعامتدات -)4

مائة ؤاربعة آالف ومخسامئة وتسعة ؤاربعون دينار وسـامتئة ؤاربعون ملامي :يرصح إبلغاهئا
)104.549.640( 
من العنوان الثاين الباقية دون اسـتعامل ٕاىل حد  4و  3مبلغ اعامتدات ادلفع ابجلزئني  -)5

ٔاربعامئة ومخسة وسـتون ٔالفا وثالمثائة واثنان : واليت يرصح إبلغاهئا  اختتام الترصف
 .)465.372.954(وسـبعون دينارا وتسعامئة ؤاربعة ومخسون ملامي 

من العنوان الثاين الباقية دون اسـتعامل ٕاىل حد اختتام  5مبلغ اعامتدات ادلفع ابجلزء  -)6
 وٕاحدىدينار ومائتان ) : 5ائض اجلزءف(الترصف واليت سـيقع حتويلها ٕاىل الترصف املوايل 

  )1،211(عرشة ملامي 
من العنوان الثاين الباقية دون اسـتعامل ٕاىل حد اختتام  5مبلغ اعامتدات ادلفع ابجلزء -)7

  اليش: الترصف واليت يرصح إبلغاهئا لعدم اجناز ما يقابلها من موارد 
  
  

 

  قــــــرار اجملـلـس
  

من جمةل امجلاعات احمللية  218وتطبيقا لٕالجراءات املنصوص علهيا ابلفصل             
عند مناقشة احلساب املايل للبدلية ينتخب اجمللس .... "واذلي ينص يف فقرته الثانية 

البدلي رئيسا للجلسة ويف هذه احلاةل ميكن لرئيس البدلية حىت وٕان مل يعد مبارشا لوظيفته 
فقد غادر السـيد الشاذيل " مغادرة اجللسة عند إالقرتاع ٔان حيرض املناقشات وعليه 

الضيفالوي ترٔاس اجللسة ملواصةل أالشغال  رئيس البدلية لتتوىل السـيدة هندة البحروين



مث ٔاجريت معلية الاقرتاع فصادق احلارضون . اليت خصصت للمصادقة عىل احلساب املايل
  .املذكور ٔاعاله 2019يل لسـنة عىل اكمل فصول احلساب املاو دون اسـتثناء ابٕالجامع 
قرار يف الغرض وٕامتام بقية إالجراءات إالدارية  الختاذوفوضوا للسـيد رئس البدلية             

  .واملالية املعمول هبا
                  

 
א:א–2 א .א

السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عـىل ملـف ٕاداري خيـص العامـل فـرج الغرسـالوي  اطلع  
عامل ببدلية حفوز ورئيس حضرية أالشغال البدلية واذلي متت ٕاحالتـه عـىل التقاعـد بدايـة 

 36علام ؤان املعين ابٔالمر متت تسوية وضعيته مبقتىض املرسـوم عـدد  2020من غرة جوان 
  .المتتع جبراية التقاعد يامبا ال يسمح هل قانون  2011لسـنة 

علام ؤان بدلية حفوز يف حاجـة خلـدمات العامـل املـذكور ابعتبـاره رئيسـا حلضـرية أالشـغال 
البدلية وال ميكن بأية حال تعويضه يف هذه الظروف اليت يتعذر عىل البدلية ٕاجـراء منـاظرة 

ؤايضـا ابلنظـر     املتخـذة  2020اخلاريج اعتبارا ملقتضيات قانون املالية لســنة  لالنتداب
حيـث مت منـع تنظـمي املنـاظرات اخلارجيـة  2020عند ٕاعداد مرشـوع قـانون املاليـة لســنة 

  .لالنتداب
هذا ابٕالضافة ٕاىل الظروف الاجامتعية الصعبة اليت مير هبـا العامـل املـذكور حيـث ٔان دليـه 

سـكن عدة ابٕالضافة ٕاىل حصـوهل عـىل قـرض عاطل عن العمل وزوجته مقٔاسـتاذ متخرج و 
وقرض آخر من رشكة التجهزيات املزنلية حيث ال ميكن هل ٔان تتواصل حياتـه بصـفة عاديـة 

  .2020بعد حصوهل عىل منحة الشـيخوخة يف صورة ٕاحالته غرة جوان 
, لف مـن مجيـع النـوايحوٕاثر دراسة امل, وبناء عىل رغبته املضمنة ابملطلب املعرف ابٕالمضاء

قرر اجمللس عدم املوافقـة عـىل مواصـةل العمـل للعامـل املـذكور ٔاعـاله بصـفة التعاقـد وذكل 
  :بأغلبية احلضور ومه لك من السادة والسـيدات 

  املوافقة:           الشاذيل البحروين                          -
 عدم املوافقة   :        مروى انبيت                                -
 عدم املوافقة:           عبد العزيز املنصوري                      -
 عدم املوافقة    :                               السحيب الراحبي   -
 عدم املوافقة:                                  معر العجييل       -
 عدم املوافقة:                                       ٕايناس اجللييب -



 عدم املوافقة:                              كامل املناعي            -
 املوافقـــــــة:          منري ادلبييش                               -
 عدم املوافقة:          كامل قزياين                                 -
 عدم املوافقة:          سامية قرييش                              -
 عدم املوافقة:                                      فتحي الرويين  -
 عدم املوافقة:                 جليةل عكرويت                      -
 ةعدم املوافق:               املهدي احملمدي                       -
 عدم املوافقة:          هندة الكسايب                             -
 عدم املوافقة:          عزة الفقرواي                              -

ٔاما ابلنسـبة للسـيدين الشاذيل البحروين ومنري ادلبييش فقد وافقا عىل صيغة التعاقد وٕاحاةل 
لعمومية برئاسة احلكومة واليت ميكن لها رفض هذه امللف عىل ٔانظار إالدارة العامة للوظيفة ا

  .إالماكنية
  
  .دراسة وضعيات خمتلفـة:  املوضــــوع – 3
  
يف ٕاطار اسـتكامل اجللسة دراسة عدة وضـعيات ومواضـيع ٔاخـرى مـن طـرف السـادة  مت  

  :ٔاعضاء اجمللس البدلي وقد اكنت عىل النحو التايل 
املمتثةل يف البنـاء عـىل الرصـيف  ةاخملالف مت التأكيد عىل ٕازاةل :ة مسري السـبوعي وضعي -

 .قرار ٕازاةل حيال عىل السلط أالمنية للتنفيذ ابختاذوذكل 
حيـث مت التأكيـد جمـددا عـىل تنفيـذ القـرار الـبدلي  :بيع اخلزب عـىل قارعـة الطريـق  -

أالهنـج املتفرعـة املتخذ يف الغرض والقايض مبنع بيع اخلـزب عـىل الشـاعر الرئييسـ ٔاو 
 .عنه

مت التأكيـد عـىل ٕازاةل اخملالفـة املتعلقـة برتبيـة النحـل حبـي  :تربية النحل حبي الزايتني  -
الزايتني حيث مت معاينة الوضعية من طرف السادة ٔاعـوان الرشـطة البدليـة ومتـت 

 .ٕازاةل اخملالفة حاال بعد التنبيه عليه وحترير حمرض يف الغرض
مكيات الالزمة من أالدويـة وانطلقـت البدليـة يف محـةل املـداواة مت توفري ال  :املداواة  -

ابملنطقة البدلية وأالرايف وذكل ابلتنســيق مـع مصـلحة حفـظ الصـحة ابملستشـفى 
ٔايضا مع املندوبية اجلهوية للفالحـة الـيت كام مت التنسـيق . احمليل مشكورة يف الغرض

هـود ومعاضـدهتا للبدليـة ساندت البدلية يف هذه امحلالت مشكورة ٔايضا يف هذا اجمل 
 .يف لك مرة وخاصة ٔاثناء فرتة جاحئة الكوروان



عىل ٕاثر  رفع احلجر الصحي داخـل ادلوةل فقـد مت إالذن بتعقـمي املسـاجد وتنظيـف  -
 .حميط املساجد وتنظيف حميط املساجد يف مجيع ٔاشاكل التجاوزات

رضه عىل ٔانظـار ابلنسـبة لبعث فريق الرشطة البيئية سيمت النظر يف املوضوع بعد ع -
ض جلنة الشؤون إالدارية وٕاسداء اخلدمات وذكل يف انتظار مراسةل الوزارة يف الغر 
 .علام ؤانه مل يبعث هذا الفريق يف لك البدلايت وينتظر تعمميه عىل لك البدلايت

ادلعوة لتفعيل اللجنة امللكفـة مبلـف اســتغالل الفضـاءات العامـة خاصـة اســتغالل  -
املنعقدة  2020خالل ادلورة العادية أالوىل لسـنة  االتفاق بشأهنااملنزتهات واليت مت 

 .18/02/2020بتارخي 
اذلي مت تداوهل عىل مواقع التواصل الاجامتعي اذلي هتجم " الفيديو"مت التطرق ٕاىل  -

فيه املدعو الصحيب الكسايب عىل ٔاعضاء اجمللس البدلي ورئيس البدلية وخشصيات  
ن اسـتناكر شـديد اللهجـة يف هـذا الشـأن وتـزنيهل بيـا ٕاصدارعامة ٔاخرى حيث مت 

ابملوقع الرمسي للبدلية ابٕالضافة ٕاىل اختاذ إالجراءات القانونيـة وإالداريـة ضـده وضـد 
ٔاعضـاء اجمللـس ولك مـن ٔاو الهتجم عىل السادة  الاعتداءلك من سـتخول هل نفسه 

ــة  ــيس البدلي ـــيد رئ ــارش ضــد الس ــده املب ــه البحــث وخاصــة بهتدي سـيكشــف عن
 .تحريض عليه علناوال 

يستنكر اجمللس البدلي وبشدة هذه املغالطات وإالدعاءات البـاطةل الـيت متـس مـن  -
باكفـة ٔاطيـاف اجملمتـع  السادة ٔاعضـاء اجمللـس الـبدلي والشخصـيات العامـة وهييـب

املدين التصدي لهذه املامرسـات خاصـة ؤان لك ٔاعضـاء اجمللـس الـبدلي متطوعـون 
للعمـل مــن ٔاجــل املصـلحة العامــة ودمع مســرية التمنيــة ببدليـة حفــوز لتحقيــق احلــد 

 .أالقىص من املشاريع يف هذه الربوع
ملوضـوع حبفـوز وذكل بعـرض امت التطرق ملوضوع اسـتكامل ٔاشغال السـوق الـبدلي  -

عىل جلسة خاصة ابجمللس البدلي واختاذ قـرار هنـايئ يف الغـرض يقيضـ ابســتكامل 
 .ٔاشغال هتيئة السوق واختاذ قرار يف فسخ الصفقة

مت التأكيد عىل ٕاعالم السادة ٔاعضاء اجمللـس الـبدلي باكفـة القـرارات املتخـذة سـواء  -
تعلــق مهنــا أالمــر بقــرارات الهــدم ٔاو قــرارات إالزاةل ٔاو قــرارات الرتخــيص ملــزاوةل 
أالنشطة وذكل مبناسـبة انعقاد ادلورات علام ؤان إالدارة البدلية تضع عىل ذمـة اكفـة 

 امللفات ويف مجيع املصاحل لٕالطـالع علهيـا وٕابـداء السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي لك
 .ومروان الضيفالويمسعودي الرٔاي بشأهنا من ذكل قرار رخصة املواطن عيل 

مت التداول بشأن الاسـتغالل العشوايئ للرصيف من طرف السادة ٔاعضـاء اجمللـس  -
عـىل منـع  بيع املواد اخلزفية مـع ادلعـوة جمـددا, البدلي وخاصة فامي يتعلق مبواد البناء



الانتصاب وخاصة لك من مؤسسات  ادليواين والكسايب وفتحـي البحـروين ومنيـة 
 .القانون بصفة زجريةٕانفاذ  البحروين وقدور البحروين مع

وذكل عىل ٕاثر مـرور مت اختاذ قرار يف عقد جلسة مغلقة لتقيمي معل اجمللس البدلي  -
ت العمـل التشـاريك  دعـام آليا تفعيللتقيمي معل اجمللس و  سـنتني من العمل البدلي

 .عىل مجيع أالصعدة حمليا و هجواي و وطنيا ٔالدائهاجمللس وحتسني  السـتقرار
  .ورفعت اجللسة عىل الساعة الواحدة بعد الزوال              

  
  

  05/06/2020: حفوز يف                 
  

  لسةرئيس اجل                           
  هندة ضيفالوي                                                                          

  


