
  امجلهوريـة التونسيـة
  والبيئةشؤون احمللية وزارة ال      

  واليـة القيــــروان         
  بدليـة حفـوز           

**** ثالثةدلورة العادية ال ل احملرض امجليل           /
  2020ٔاوت  12املنعقدة بتارخي  2020لسـنة 

  

I    - إالطار القانوين للجلسة :  

الصادرة بتارخي و  461حتت عدد  11/06/2020الصادرة بتارخي جمللس البدلي عىل الاسـتدعاءات املوهجة ٕاىل اكفة ٔاعضاء ا بناء       
عىل  2020لسـنة  ثالثةال العادية  دلية حفوز دورتهبب اجمللس البدلي عقد, ادلورة واملتعلقني مباكن وموعد 687حتت عدد   05/08/2020

وحبضور  البدلية رئيس الشاذيل البحروينالسـيد بقرص البدلية برئاسة   2020ٔاوت  12إالربعاء يوم  من مساء السادسةالساعة 
  : السادة

  املساعد أالول لرئيس البدلية:          هندة الضفالوي           -
  بدلية ال مساعد رئيس :          عبد العزيز املنصوري     -
  مساعد رئيس البدلية:          السحيب الراحبي           -
  مستشار:          فرج اجلبنوين             -
  ةمستشار :                   ٕايناس اجللييب  -
  ةمستشار :                   سامية القرييش -
  مستشار:         كامل املناعي              -
  مستشار:           ثراي اجللييب            -
  مستشار:         ٕابراهمي الكناييس        -
  مستشار:         الكسايب         هندة  -
  مستشار:          معر العجييل           -
  مستشار:          كامل القزياين           -
  مستشار:         منري ادلبييش          -
  اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة      :             العيادي بن سامل -

ملدين وأالحزاب كام حرض اجللسة ثةل من إالطارات اجلهوية ابٕالضافة ٕاىل ممثيل املنظامت احمللية واجلهوية والوطنية وحبضور امجلعيات وهيالك اجملمتع ا
  .ابٕالضافة ٕاىل املواطنني

السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ٕالزتاهمم حبضور جلسات اجمللس البدلي يف ٕاطار ٔاداء  اسـهتل اجللسة السـيد رئيس البدلية مرحبا ابحلارضين مكربا يف
مهنا العادية  الواجب احملمول علهيم إبعتبار الرساةل اليت حيملها لك عضو ابجمللس البدلي معربا هلم عن تقديره الشخيص حلضورمه يف مجيع دوراته سواء

كام ذكر السـيد رئيس البدلية السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي احلارضين .  خمتلف ٔاوجه احلياة املهنية والاجامتعيةٔاو المتهيدية ممتنيا هلم التوفيق والنجاح يف
هذا وقد مثن السـيد رئيس . واذلي صادق عىل جدول ٔاعامل هذه ادلورة 2020جويلية  28بفحوى اجامتع املكتب البدلي اذلي انعقد يوم الثالاثء 

)  شغالالنظافة واالٔ (من خالل مواكبته اليومية للعمل البدلي يف مجيع جوانبه امليدانية ذلها إالدارة البدلية يف مجيع اجملاالت البدلية اجملهودات اذلي تب
اخيص الرت  مهنا ابحلاةل املدنية،طالعه عىل العمل إالداري وقضاء شؤون املواطنني سواء يف ٕاسداء اخلدمات إالدارية املتعلق وإالدارية من خالل إ 

  .شاغل اليومية لٔالهايل ومتساكين املنطقة البدليةاملواطنني وامل وتسهيل قضاء شؤون دارية االٕ 
  :واثر ذكل اسـتعرض السـيد رئيس البدلية جدول ٔاعامل ادلورة العادية الثالثة واذلي اكن عىل النحو التايل 

I - مواضيع معروضة للتداول واملصادقة علهيا:  
  .2021التبتيت للسوق أالسـبوعية لسـنةضبط المثن الافتتايح واترخي  – 1
  .2021ضبط المثن الافتتايح واترخي التبتيت لسوق امجلةل للخرض والغالل لسـنة – 2



  .2021ضبط المثن الافتتايح واترخي التبتيت للمسلخ البدلي حبفوز لسـنة  – 3
  .ضبط المثن الافتتايح واترخي التبتيت ملأوى السـيارات  - 4
  . بسام بن عبد الفتاح برهويم درس وضعية املواطن – 5
  . طلب بناء مدرسة ابتدائية مبنطقة يح الزايتني حبفوز – 6
  . مطلب املواطن هيلك بن الهادي ضيفالوي – 7
  . مطلب املواطن هيلك بن بلقامس -8
  . مطلب املواطن محزة بن املنجي كسايب –9

  . مطلب املواطن زبري بن احلبيب ساملي –10
  .توفيق بن معر سعيداينوضعية املواطن  –11
II –  املواضيع املعروضة ٕالعالم السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي:  

الطالع عىل منشور السـيد وزير حمرض جلسة اللجنة املالية و الاقتصادية و متابعة الترصف تتعلق اب -12
ت الصادرة عن الشؤون احمللية حول تأثري جاحئة الكوروان عىل نسق الاسـتخالصات البدلية و ٔامه التوصيا

  .السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ىف الغرض
الوضعيات العقارية بتسوية  إالطالع عىل مكتوب السـيد وزير ٔامالك ادلوةل والشؤون العقارية املتعلق–13

  )يح النور حبفوز(اخلاص املقامة عىل مكل ادلوةل  التجمعات السكنية لبعض
  .تطهري املديونية -   14 

  . خالصاتمتابعة الاسـت -  15
  . متابعة املشاريـع -  16
  . )حمارض جلسات بعض اللجان-اجللسة المتهيدية(إالطالع عىل جلسات اجمللس واللجان   -17
III –  خمتلفـــــــات:  
   يتداولها السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ابلنقـاش  خمتلف املواضيع الغري مدرجة جبدول ٔاعامل ادلورة و – 18

دراسة مطلب املواطن حمسن عبدالوي الراغب الرتخيص هل يف اسـتغالل املسكل (اجللسةٔاثناء ٔاشغال 
  )الصحي لبعث مرشوع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :2021للسوق أالسـبوعية  لسـنة  واترخي التبتيتضبط المثن الافتتايح : املوضوع  – 1
 

فقد ,  2021بدلية حفوز لسـنة يف ٕاطار إالعداد ٕالجراء البتة اخلاصة بلزمة معالمي السوق أالسـبوعية ل        
كام مت ضبط اترخي بداية ٕاجراء البتات  2020مت ضبط المثن الافتتايح للبتة إبعامتد المثن املبتت به سـنة 

  :وفق بياانت اجلدول التايل 
  

 مدة التبتيت اترخي التبتيت ٔالول مرة المثن إالفتتايح بيـــــان أالســــــواق ر/ع
 
01  
 

  
 لعامةالسوق أالسـبوعية ا

  
210.500.000 

  
 2020سبمترب  25امجلعة 

 العارشة صباحا

  
ٕاىل  01/01/2021من 

31/12/2021 
 

يف أالخري ٕاىل  تهتان و 25/09/2019علام ؤانه يف السـنة املاضية مت الانطالق يف معليات التبتيت منذ 
  .التفاوض املبارش

  
 -   

  البدلي كتبقرار امل                                     
  

مع إاللزتام التام عىل تطبيق مقتضيات  210,500.000البدلي عىل حتديد السعر الافتتايح بـ  كتبوافق امل           
  ،عمليات التنظيف املتعلقة مهنا ب  كراس الرشوط عالوة عىل الالزتام مبقتضيات عقد الصفقة خاصة 

علام و  من املبلغ امجليل لمثن اللزمة 82.625،000هذا ولٕالعالم السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي فقد مت اسـتخالص مبلغ 
ذا مل يقم برصف مسـتحقات البدلية حيث مت توجيه إ اختاذ لك التدابري املتعلقة إبسقاط احلق ابلنسـبة للمسـتلزم  ٔانه مت

 2020جويلية  09مكتوب هل مضمون الوصول يف مرة ٔاوىل مث التنبيه عليه عن طريق عدل تنفيذ يف مرة اثنية منذ يوم 
  .علام و ٔان البدلية حريصة شديد احلرص عىل اسـتخالص مجيع حقوقها 

ٔاعضاء املكتب البدلي للسـيد رئيس البدلية ابلتنسـيق مع إالدارة البدلية لضبط رزانمة الانطالق يف  وفوض السادة
ظر فهيا قبل معليات التبتيت مع ادلعوة ٔايضا لعرض كراس رشوط الاسـتلزام عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي للن

ٕاىل رضورة عرض عقد اللزمة بعد اسـتكامل ٕاجراءاهتا عىل اجمللس البدلي للنظر يف  ٕاضافةالانطالق عن ٕاعالن البتة 
 .مقتضياته والبنود املضمنة به

  البدلي لسقرار اجمل
  

مع رضورة وافق اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل اترخي التبتيت املذكور ٔاعاله , بعد التداول والنقاش          
عرض كراس الرشوط عىل ٔانظار اجمللس البدلي قبل ٕاعالن البتة  مع رضورة ٕاشهارها ورضورة عرض عقد 

  .اللزمة بعد اسـتكامل اجراءاهتا عىل ٔانظار اجمللس حىت تصبح سارية املفعول
  



  لسوق امجلةل للخرض والغالل حبفوز  واترخي التبتيتضبط المثن الافتتايح  :املوضوع  –2
  : 2021لسـنة                

  
اعامتدا عىل المثن املبتت   2021مت ضبط المثن الافتتايح لسوق امجلةل للخرض والغالل حبفوز لسـنة 

  :كام مت حتديد بداية ٕاجراء البتات وفق بياانت اجلدول التايل  2020به سـنة 

  

 التبتيتمدة  اترخي التبتيت ٔالول مرة المثن إالفتتايح بيـــــان أالســــــواق ر/ع
  
01  
 

  
 سوق امجلةل للخرض والغالل

  
13.100.000 

  
 2020سبمترب  25امجلعة 

 العارشة صباحا

  
ٕاىل  01/01/2021من 

31/12/2021 
  

  .25/09/2019انطلقت معلية التبتيت بداية من  2019خالل سـنة 
  

  البدلي كتبقرار امل 
  

بدلي ابٕالجامع عىل تبتيت معالمي سوق امجلةل وافق السادة ٔاعضاء اجمللس ال , بعد التداول والنقاش          
حسب ماهو مذكور ٔاعاله علام و ٔانه مت اسـتخالص مبلغ ٔاربعة الاف دينار من  2021للخرض والغالل لسـنة 

  .ٔاد) 13.100(من مجةل  2020لزمة سوق اخلرض و الغالل لسـنة 
    .يف الغرضالتفويض للسـيد رئيس البدلية ٕالمتام بقية إالجراءات الالزمة هذا و مت  

ٔاعضاء املكتب البدلي للسـيد رئيس البدلية ابلتنسـيق مع إالدارة البدلية لضبط رزانمة الانطالق يف  وفوض السادة
معليات التبتيت مع ادلعوة ٔايضا لعرض كراس رشوط الاسـتلزام عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي للنظر فهيا قبل 

رض عقد اللزمة بعد اسـتكامل ٕاجراءاهتا عىل اجمللس البدلي للنظر يف الانطالق عن ٕاعالن البتة ٕاضافة ٕاىل رضورة ع
  .مقتضياته والبنود املضمنة به

  البدلي لسقرار اجمل
  

وافق اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل اترخي التبتيت املذكور ٔاعاله مع رضورة عرض كراس , بعد التداول والنقاش
ة  مع رضورة ٕاشهارها ورضورة عرض عقد اللزمة بعد الرشوط عىل ٔانظار اجمللس البدلي قبل ٕاعالن البت

  .اسـتكامل اجراءاهتا عىل ٔانظار اجمللس حىت تصبح سارية املفعول

  
  



  : 2021للمسلخ البدلي حبفوز لسـنة  واترخي التبتيت ضبط المثن الافتتايح :املوضوع  -  3
  

  

ىل املداخيل احملققة سـنة اعامتدا ع  15 000بقمية مت ضبط المثن الافتتايح للمسلخ البدلي حبفوز 
  :كام مت حتديد بداية ٕاجراء البتات وفق بياانت اجلدول التايل  2019

  
  

 مدة التبتيت اترخي التبتيت ٔالول مرة الافتتايحالمثن بيـــــان أالســــــواق ر/ع
  
01  
 

  
 املسلخ البدلي

  
15.000.000 

  
 2020سبمترب  25امجلعة 

 العارشة صباحا

  
 ٕاىل 01/01/2120من 

31/12/2120 
  

  .25/09/2019انطلقت معلية التبتيت بداية من  2019خالل سـنة 
  

  البدلي كتبقرار امل 
  

اسـتلزام املسلخ وافق السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل تبتيت معالمي , بعد التداول والنقاش       
  .حسب ما هو مذكور ٔاعاله 2021لسـنة  البدلي

  .دلية ٕالمتام بقية إالجراءات الالزمة يف الغرضوالتفويض للسـيد رئيس الب
ٔاعضاء املكتب البدلي للسـيد رئيس البدلية ابلتنسـيق مع إالدارة البدلية لضبط رزانمة الانطالق يف  وفوض السادة

معليات التبتيت مع ادلعوة ٔايضا لعرض كراس رشوط الاسـتلزام عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي للنظر فهيا قبل 
ق عن ٕاعالن البتة ٔاضافة ٕاىل رضورة عرض عقد اللزمة بعد اسـتكامل ٕاجراءاهتا عىل اجمللس البدلي للنظر يف الانطال

  .مقتضياته والبنود املضمنة به
  البدلي لسقرار اجمل

  
وافق اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل اترخي التبتيت املذكور ٔاعاله مع رضورة , بعد التداول والنقاش        

وط عىل ٔانظار اجمللس البدلي قبل ٕاعالن البتة  مع رضورة ٕاشهارها ورضورة عرض عقد عرض كراس الرش 
  .اللزمة بعد اسـتكامل اجراءاهتا عىل ٔانظار اجمللس حىت تصبح سارية املفعول

كام اقرتح تدقيق داخيل حول وضعية املسلخ البدلي البيئية واملالية وتقدمي تقرير مفصل يعرض عىل ٔانظار 
  .2020سبمترب  15يف جلسة اسـتثنائية ال تتجاوز  املكتب البدلي

  
  



 ضبط المثن الافتتايح واترخي التبتيت ملأوى السـيارات الاكئن ابلشارع  : املوضوع  –4
  :الرئييس اجلزء املمتد من حديقة البدلية ٕاىل حمطة طوطال    
  

املنعقدة مبقر البدلية بتارخي  2019تنفيذا ملا ورد مبداوةل اجمللس البدلي يف دورته العادية الرابعة لسـنة 
حيث مت آنذاك االتفاق عىل ٕاجالء الشارع الرئييس من لك مظاهر الانتصاب  01/12/2019

الفوضوي مكحطة للوقوف و التوقف وختصيص الفضاء الاكئن عىل الشارع الرئييس للجزء املمتد بني 
تصاب الفوضوي وتنظيف هذا حديقة البدلية وحمطة طوطال وحيث مت القضاء عىل اكمل مظاهر الان 

  الفضاء ومت رمس العالمات اخلاصة ابلوقوف يف هذا الفضاء ،
  :واملعروض االٓن عىل السادة ٔاعضاء املكتب البدلي يف ما ييل  

  
 مدة التبتيت اترخي التبتيت ٔالول مرة الافتتايحالمثن بيـــــان أالســــــواق ر/ع

  
01  
 

  

مأوى السـيارات يف الفضاء الاكئن 
لشارع الرئييس يف جزئه املمتد  اب

 بني حديقة البدلية وحمطة طوطال

  
...................... 

  
....................... 

  
........................  

........................... 

  
  

 قــرار املكتـب البلـدي
  

اسـتلزام الفضاء الاكئن ىل تبتيت معالمي وافق السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي ابٕالجامع ع, بعد التداول والنقاش
  .عىل الشارع الرئييس للجزء املمتد بني حديقة البدلية وحمطة طوطال طبقا لبياانت اجلدول املذكور ٔاعاله 

ٔاعضاء املكتب البدلي للسـيد رئيس البدلية ابلتنسـيق مع إالدارة البدلية لضبط رزانمة الانطالق يف  وفوض السادة
ادلعوة ٔايضا لعرض كراس رشوط الاسـتلزام عىل السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي للنظر فهيا قبل  معليات التبتيت مع

ٕاىل رضورة عرض عقد اللزمة بعد اسـتكامل ٕاجراءاهتا عىل اجمللس البدلي للنظر يف  ٕاضافةالانطالق عن ٕاعالن البتة 
  .مقتضياته والبنود املضمنة به

  البدلي لسقرار اجمل
  

اقرتح السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي اعامتد الكباالت ابلتنسـيق مع الرشطة البدلية مع ٕارجاء , ول والنقاشبعد التدا          
  .التبتيت ملأوى السـيارات ٕاىل وقت الحق

  
  
  
  

  



  
  

  :درس وضعية املواطن بسام بن عبد الفتاح برهويم : املوضوع  – 5
  

عبـد الفتـاح بـن عبـد هللا برهـويم املكتب البدلي عىل ملف املـواطن بسـام بـن  اطلع السادة ٔاعضاء
والراغب فيه متكينه من بناء كشك قرب املقر اجلديد ملكتب الربيد التابع ملكيته للسـيد كامل بن علية 
البصييل  علام و ٔان هـذا أالخـري ال يـرى مانعـا يف ٕاقامـة هـذا الكشـك اعتبـارا للظـروف الاجامتعيـة 

من الواثئق الطبية وإالداريـة  عـىل حنـو بطاقـة وأالرسية لصاحب العريضة حيث يتضمن مطلبه مجةل 
  .إالعاقة وشهادة يف الوضعية الاجامتعية

  
  قــرار املكتـب البلـدي

  
بعد التداول والنقاش اتفق السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل عدم منح ٔاكشاك يف الفرتة احلالية    

الانتصاب الفوضوي ابلطرقات وذكل رفضا قطعيا حفاظا عىل جاملية املدن والقضاء عىل ظاهرة 
  .ومداخل املدن

  البدلي لسقرار اجمل

  
بعد التداول والنقاش اتفق السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل عدم منح ٔاكشاك يف الفرتة احلالية 
وذكل رفضا قطعيا حفاظا عىل جاملية املدن والقضاء عىل ظاهرة الانتصاب الفوضوي ابلطرقات 

  .ومداخل املدن
  

  :طلب بناء مدرسة ابتدائية مبنطقة يح الزايتني حبفوز : املوضــوع  –6
  

اطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل مراسةل السـيد املندوب اجلهوي للرتبية ابلقريوان واذلي جاء  ردا     
  .عىل عريضة متساكين يح الزايتني حبفوز والراغبني فيه بناء مدرسة ابتدائية ابحلي املذكور

فاد السـيد املندوب اجلهوي مبكتوبه عزم إالدارة اجلهوية للرتبية بناء مدرسة جديدة وذكل نظرا لعدم وحيث أ 
ٕاماكنية ٕاضافة توسعات ابملدرسـتني املوجودتني متوهجا للسلط احمللية وخاصة السـيد رئيس البدلية لتوضيح ما 

  :ييل 
 .اصة ابملرشوعحتديد أالطراف املتكفةل ابجراء ادلراسات الفنية والهندسـية اخل -
 .رضورة توفري قطعة ٔارض اتبعة للبدلية وختصيصها للمرشوع -

 



  قــرار املكتـب البلـدي
  
وبعد التداول والنقاش اتفق السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل ٕاحاةل املوضوع عىل اجمللس البدلي للنظر    

  .ندوبية اجلهوية للرتبية ابلقريوانفيه واختاذ ما يراه مناسـبا خبصوص بناء هذه املدرسة ابلتنسـيق مع امل 
  

  البدلي لسقرار اجمل

  
فوض ٔاعضاء اجمللس البدلي للسـيد رئيس البدلية ملقابةل املندوب اجلهوي للرتبية , وبعد التداول والنقاش

  .للتداول بشأن بناء مدرسة ابتدائية نظرا لٕالسـتحقاقات االٔكيدة لهذا املرفق العمويم
  

  :واطن هيلك بن الهادي ضيفالوي مطلب امل: املوضـــوع  –7
  

اطلع املكتب البدلي عىل مطلب املواطن هيلك بن الهادي ضيفالوي والراغب فيه متكينه من قطعة 
أالرض اجملاورة للبنك الوطين الفاليح فرع حفوز واملطةل عىل الشارع الرئييس واليت مت اسرتجاعها 

الراجعة حلزب التجمع املنحل وحيث يرغب  من طرف البدلية يف ٕاطار جلنة تصفية أالموال والقمي
ابملعين ابٔالمر يف بعث مرشوع جتاري فٕانه عىل اسـتعداد للك الاحامتالت املطروحة سواء ابلرشاء ٔاو 

  )رشاكة بني القطاعني العام واخلاص(الكراء ٔاو يف ٕاطار الرشاكة مع البدلية 
  

  قــرار املكـتب البلـدي
  

ح السادة ٔاعضاء املكتب عدم املوافقة عىل طلب املعين ابٔالمر اعتبارا بعد التداول والنقاش، اقرت     
هك وسيبقى  23ٔالمهية املوقع ٕاضافة ٕاىل ٔان البدلية بصدد التفاوض مع وزارة ٔامالك ادلوةل القتناء 

  . احلاجة ٕاليه رصيدا للبدلية قصد الترصف فيه وقتهذا العقار 
  

  البدلي لسقرار اجمل

  
عدم املوافقة عىل طلب املعين ابٔالمر اعتبارا  لسالسادة ٔاعضاء اجمل قرراش، بعد التداول والنق    

هك وسيبقى  23ٔالمهية املوقع ٕاضافة ٕاىل ٔان البدلية بصدد التفاوض مع وزارة ٔامالك ادلوةل القتناء 
  . هذا العقار رصيدا للبدلية قصد الترصف فيه وقت احلاجة ٕاليه

  



  :لقامس مطلب املواطن هيلك بن ب: املوضوع  –8
  

اطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل ملف املواطن هيلك بن بلقامس رئيس مجعية ٔاوملبيك حفوز     
للتايكوندو هذه امجلعية اليت راهنت عىل تمنية الرايضة الشـبابية يف اجلهة واليت حتصل ٔابناؤها عىل العديد من 

الايطالية "    Raguse"   ادلولية بوالية   يف البطوةل املرتبة أالوىل (البطوالت الوطنية وإالقلميية وادلولية 
وتبعا ملا ذكر ٔاعاله ادلعوة موهجة للسادة ٔاعضاء اجمللس البدلي قصد ختصيص منحة ٔاو دمع مايل لفائدة 

  .تأطريمه ملزيد التألق وإالشعاع امجلعية ملزيد الهنوض ابلرايضات الفردية و إالحاطة بشـباب املنطقة و
  

  تـب البلـديقـــرار املك 
  
وبعد التداول والنقاش، قرر املكتب البدلي ٕارجاء النظر يف موضوع متويل امجلعيات ٕاىل حني مصادقة    

  .اجمللس البدلي عىل مرشوع رشوط ٕاسـناد املنح والمتويالت لفائدة امجلعيات تعده جلنة الشـباب والرايضة
  

  البدلي لسقرار اجمل

  
لس البدلي ٕارجاء النظر يف موضوع متويل امجلعيات ٕاىل حني مصادقة وبعد التداول والنقاش، قرر اجمل   

  .اجمللس البدلي عىل مرشوع رشوط ٕاسـناد املنح والمتويالت لفائدة امجلعيات تعده جلنة الشـباب والرايضة
  

  :مطلب املواطن محزة بن املنجي بن بلقامس كسايب : املوضــوع  –9
  

ي عىل مطلب املواطن محزة بن املنجي بن بلقامس كسايب والراغب فيه اطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدل     
عىل مسـتوى املنعرج املؤدي ٕاىل مساكن ٔاوالد هبيل واذلي ) قباةل مقهـى الكسايب(بناء كشك بشارع البيئة 

قامت البدلية إبزالته ابلتعاون مع املصاحل أالمنية وخاصة الرشطة البدلية يف ٕاطار القضاء عىل لك ٔاشاكل 
  .نتصاب الفوضويالا
واعتبارا لظروفه الاجامتعية واملادية السيئة فٕانه يرغب يف ٕاقامة كشك وٕالزتامه التام إبحرتام لك الرتاتيب     

  .إالدارية وأالمنية يف الغرض
  
  
  



  قـــرار املكتـب البلـدي
  

يف الفرتة احلالية وذكل  بعد التداول والنقاش اتفق السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل عدم منح ٔاكشاك       
  .رفضا قطعيا حفاظا عىل جاملية املدن والقضاء عىل ظاهرة الانتصاب الفوضوي ابلطرقات ومداخل املدن

  
  

  البدلي لسقرار اجمل

  
بعد التداول والنقاش اتفق السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل عدم منح ٔاكشاك يف الفرتة احلالية وذكل        

  .ىل جاملية املدن والقضاء عىل ظاهرة الانتصاب الفوضوي ابلطرقات ومداخل املدنرفضا قطعيا حفاظا ع
  

  :مطلب املواطن زبري بن احلبيب بن محمد ساملي : املوضــوع  –10
  

اطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل مطلب املواطن زهري بن احلبيب بن محمد ساملي والراغب            

وذكل اعتبارا لظروفه الاجامتعية واملادية الصعبة فٕانه ) جبانب حمطة جعيل(ئة فيه بناء كشك بشارع البي 

  .يرغب يف ٕاقامة كشك والزتامه التام ابحرتام لك الرتاتيب إالدارية وأالمنية يف الغرض

  
  قــرار املكتـب البلـدي

  
اك يف الفرتة احلالية بعد التداول والنقاش اتفق السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل عدم منح ٔاكش        

وذكل رفضا قطعيا حفاظا عىل جاملية املدن والقضاء عىل ظاهرة الانتصاب الفوضوي ابلطرقات ومداخل 
  .املدن

  البدلي لسقرار اجمل

بعد التداول والنقاش قرر السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عدم منح ٔاكشاك يف الفرتة احلالية وذكل رفضا قطعيا 
  .دن والقضاء عىل ظاهرة الانتصاب الفوضوي ابلطرقات ومداخل املدنحفاظا عىل جاملية امل

  
  
  
  



  : وضعية املواطن توفيق بن معر بن محمد سعيداين: املوضــــوع  –11
  

اطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل ملف املواطن توفيق بن معر بن محمد سعيداين والراغب            

اسـتغالل مساحة ٔارض بيضاء تقع حبي الرايض كفضاء (اء ترفهيـي فيه اسـتغالل مساحة ٔارض بيضاء كفض

مالعب رايضية مصغرة من شأهنا ٔان تسـتقطب شـباب اجلهة وحتمهيم من الترشد والضياع مع (ترفهيـي عائيل 

تعهده خشصيا بهتيئة هذا الفضاء عىل نفقته اخلاصة ٕاضافة لتعهده ابلصيانة عالوة عىل تشغيل البعض من 

  .شـباب املنطقة

  ديـب البلـرار املكتـــق
  

بعد التداول والنقاش، قرر املكتب البدلي اسـتغالل الفضاء املذكور يف ٕاطار لزمة تطرح يف ٕاابهنا            
  .عىل إالشهار واملزاد العلين

  البدلي لسقرار اجمل

  
مة تطرح يف ٕاابهنا عىل بعد التداول والنقاش، قرر اجمللس البدلي اسـتغالل الفضاء املذكور يف ٕاطار لز        

  .إالشهار واملزاد العلين
  .والتفويض للسـيد رئيس البدلية ٕالمتام بقية الاجراءات الالزمة يف الغرض            

  
إالطالع عىل مكتوب السـيد وزير ٔامالك ادلوةل والشؤون العقارية املتعلق : املوضــــوع  –12

  :)يح النور:(قامة عىل مكل ادلوةلبتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية امل
  

اطلع السادة ٔاعضاء املكتب البدلي عىل مكتوب السـيد وزير ٔالمالك ادلوةل والشؤون العقارية            

 27/07/2020واملضمن مبكتب الضبط ابلبدلية بتارخي  22/07/2020بتارخي  1160/131حتت عدد

ة اخلاصة بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية واملتعلق إبجناز ادلفعة أالوىل من أالشغال الفني

كدفعة ٔاوىل حيث سيمت ٕاعداد ٔامثةل هندسـية تتوالها مصاحل ) يح النور(املقامة عىل مكل ادلوةل اخلاص 

ديوان قيس أالرايض واملسح العقاري ابلتعاون مع مصاحل وزارة ٔامالك ادلوةل والشؤون العقارية وذكل هبدف 

  . 2000من  ملكية ملساكهنم املقامة عىل ٔارايض ادلوةل واحملدثة قبل سـنة  متكني املواطنني



 

  ديـب البلـرار املكتـــق
  

بعد التداول والنقاش، ٕارتأى السادة ٔاعضاء املكتب البدلي رضورة املطالبة بتسوية وضعية هذه            
  .............ملدنية، سوق ادلواب أالرض اخملصصة ملقر امحلاية ا  ومثالهاأالرايض اخملصصة للبدلية 

  
  البدلي لسقرار اجمل

  

قرر اجمللس البدلي تلكيف إالدارة البدلية مبتابعة الوضعية واحلرص عىل صيانة , بعد التداول والنقاش    
أالرايض البيضاء ٕالسـتغاللها كرصيد عقاري خاص ابلبدلية من ذكل قطعة أالرض اخملصصة ملقر امحلاية 

  .ادلواب حاليا وغريها من القطعاملدنية، سوق 
  

  تطهري املديونية :املوضــــوع  -  14
  :املؤسسات العمومية  -  1

وتبعا لربقية  2017ديسمرب  05بتارخي  04تبعا ملنشور السـيد وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد       
بعة املديونية مت عقد جلسة معل حول متا, 2018فيفري  07بتارخي  56السـيد وايل القريوان عدد 

وبعد الاطالع عىل مجةل امللفات تبني ؤان بدلية حفوز   10/02/2018ابلبدلايت مبقر الوالية بتارخي 
  :ملزمة خبالص التعهدات التالية 

 مت اخلالص   31.135.781:  صندوق القروض ومساعدة امجلاعات احمللية  -
 2018 اخلالص خالل شهر ديسمربمت 12.234.746:  صندوق التقاعد واحليطة الاجامتعية         -
   2018مت اخلالص خالل شهر ديسمرب   9.474.971:  الرشكة الوطنية السـتغالل وتوزيع املياه     -
 2018مت اخلالص خالل شهر ديسمرب   2.463.480:  اتصاالت تونس                              -
 2018 مت اخلالص خالل شهر ديسمرب 74.060.382:   الرشكة التونسـية للكهرابء والغاز            -
  2018 مت اخلالص خالل شهر ديسمرب  21.741.516:   واكةل الترصف يف النفاايت                  -
 2018 مت اخلالص خالل شهر ديسمرب    1.512.000:   املركز الوطين لٕالعالمية                    -

  : املؤسسات اخلاصة – 2
  2018 مت اخلالص خالل شهر ديسمرب  5.986.193:     دي             عبد هللا السع مؤسسات -

علام ؤانه مت ٕامضاء مجيع حمارض الاعرتاف ابدلين ابٕالضافة ٕاىل ضبط رزانمة يف اخلالص انطالقا من شهر 
  .2018ٔاكتوبر 

جنة القيادة وقد مت التأشري عىل خمتلف هذه احملارض من طرف السـيد الاكتب العام للوالية بصفته رئيسا لل 
 . 2018حيث مت خالص لك املؤسسات العمومية املضمنة برزانمة اخلالص وذكل ٕاىل موىف شهر ديسمرب 

 



  :متابعة الاسـتخالصات : املوضوع  – 15
  

  :ما ييل  10/08/2020الاسـتخالصات البدلية ٕاىل غاية   بلغت
  

  مجةل إالجناز  التقديرات أالولية  بيان املعلوم
  6.620.460  50.000.000  رات املبنيةاملعلوم عىل العقا

  178.000  3.000.000  املعلوم عىل االٓرايض غري املبنية
  164.247.391  225.500.000  املقابيض الاعتيادية للمعلوم عىل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية

  30.000.000  210.500.000  مداخيل أالسواق اليومية وأالسـبوعيىة والظرفية
  4.000.000  12.000.000  ةلمداخيل اسواق امجل

  7.319.500  15.000.000  معلوم اذلحب
  6.030.000  5.000.000  معلوم الاشغال الوقيت للطريق العام

  50.000  1.000.000  معلوم ٕاشغال الطريق العام مبناسـبة حضائر البناء
  -  1.000.000  معلوم إالشهار
  -  2.400.000  مداخيل خمتلفة

  7.597.500  21.000.000  معلوم التعريف ابٕالمضاء
  1.628.250  5.000.000  معلوم الاشهاد مبطابقة النسخ لٔالصل
  10.635.000  25.000.000  معلوم تسلمي بطاقات احلاةل املدنية

  2.160.000  5.000.000  معلوم تسلمي الشهائد واحلجج أالخرى
  3.230.000  7.000.000  معلوم رخص احلفالت املنظمة مبناسـبة أالفراح العائلية

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

  1.830.000    معلوم الاعتناء بفروع قنوات ترصيف املواد السائةل
  7.067.400  8.000.000  معالمي إاليواء مبسـتودع احلجز

  -  20.000.000  التيار الكهرابيئاملقابيض إالعتيادية للمعلوم إالضايف عىل سعر
  -  80.000.000  املبالغ املتأتيبة من املعلوم الاضايف عىل سعر التيار الكهرابيئ

  35.175.669  95.000.000  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط جتاري
  11.759.886  21.000.000  مداخيل عقارات معدة لنشاط همين

  577.745.000  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
  160.000  1.000.000  مداخيل اخملالفات لرتاتيب حفظ الصحة والرشطة الصحية

  -  1.000.0000  مداخيل اخملالفات للرتاتيب العمرانية
  1.038.272  1.591.400.100  =ــــة امجللـــ
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أو / اسم المشروع  ر/ع
  الخدمة

مرجع 
  الصفقة

تاريخ 
إشھار 
الصفقة 
  بالصحافة

التاريخ 
األقصى 
لقبول 
  العروض

تاريخ فتح 
  العروض

التقييم 
الفني و 
  المالي

تاريخ 
المصادقة 
على إسناد 
الصفقة من 
قبل لجنة 

صفقات ال
  المختصة

تاريخ 
إمضاء 
  الصفقة

تاريخ اإلذن 
أو / باإلشغال 

  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 

  لمختصا

1  
مشروع تھيئة 
  السوق البلدي

  
  17/05/2019تتقدم أشغال إنجاز المشروع بنسق حثيث وخاصة بعد جلسة عمل فنية يوم الجمعة 

      

مشروع اقتناء   02
  تمت الصفقة وتم استالم المعدات  معدات

      

مشروع التنوير   03
  حياء بالتنوير العمومي مما كان له األثر اإليجابي على متساكني المنطقة البلديةتمت عملية القبول الوقتي للمشروع  وتم تزويد جميع األ  العمومي

      

مشروع اقتناء   04
  2019 أفرياوتسلم الشاحنة المذكورة خالل شھر  اقتناءتم   سيارة إدارية

      

مشروع تھيئة   05
  تعيين مكتب الدراسات والملف في مرحلة طلب العروضتم   الطرقات

      

تھيئة مشروع   06
  مكتب الدراسات والملف في مرحلة طلب العروضتم تعيين   المستودع البلدي

      

07  
مشروع تركيز نظم 
مراقبة للبناءات 

  البلدية
  نحن بصدد إعداد استشارة في الغرض



  .وابٕالنهتاء من ذكل رفعت اجللسة          
  

  19/08/2020: حفوز يف                   
  

  رئيس البدلية                        
 الشاذيل البحروين                      

 
 


