
                                                امجلهورية التونسـية
  وزارة الشؤون احمللية       

  واليـة القيـــروان        
   بدلية حفـوز           

     

   2020لسـنة  ثانيةاحملرض امجليل للجلسة الاسـتثنائية ال ** / **                          
         27/08/2020املنعقدة بتارخي           

     
وعىل الساعة  وعرشون ٔالفنيسـنة  ٔاوتمن شهر  السابع والعرشونيف يوم امخليس         

بناء عىل ادلعوة  جلسـته الاسـتثنائية الثانية مبقر البدلية عقد اجمللس البدلي حبفوزامسة مساء اخل
وعىل التذكري بتارخي  742حتت عدد  14/08/2020املوهجة للسادة ٔاعضاء اجمللس البدلي بتارخي

فرج اجلبنوين مستشار ورئيس جلنة  هذا وقد ترٔاس اجللسة السـيد 804حتت عدد  26/08/2020
  :السادة والسـيدات اجللسة  السـيد معمتد حفوز كام حرض وحرضها

  رئيس البدلية:       الشاذيل البحروين                          -
 =  :          عبد العزيز املنصوري                      -
 مستشار:                                   معر العجييل       -
 مستشار     :                     اجللييب                ثراي  -
 :           =كامل املناعي                                -
 :          =                                كامل قزياين -
 :          =سامية قرييش                              -
 :            =    املهدي احملمدي                       -
 :           =هندة الكسايب                             -
 =    :       عزة الفقرواي                              -
 اكتب عام البدلية ومقرر اجللسة:      العيادي بن سامل                           -

يف السـادة ٔاعضـاء اجمللـس الـبدلي  مرحبـا ابحلـارضين مكـربا فـرج اجلبنـوين  اسـهتل اجللسة الســيد
عضــو ملهــا لك الرســاةل الــيت حي  ابعتبــارخبدمــة الصــاحل العــام ؤاداء الواجــب احملمــول علــهيم  الــزتاهمم

اذلي   تطرق ٕاىل درس جدول ٔاعامل اجللسـةمث .لبدلية حفوز يف لك اجملاالت التمنوية ابجمللس البدلي
 :اكن عىل النحو التايل 

 .النظر يف تعطل ٔاشغال هتيئة السوق البدلي و احللول املقرتحة لتجاوز هذا إالشاكل  - 1
 . 2021ان سـنة النظر يف بنود كراس رشوط اسـتلزام أالسواق ببدلية حفوز بعنو  - 2
 .اعامتد مضن فصول العنوان أالول حتويلالنظر يف  – 3

  
  



النظر يف تعطل ٔاشغال هتيئة السوق البدلي و احللول :  املوضـــــــوع -  1
 .املقرتحة لتجاوز هذا إالشاكل 

  
  

ٔامام تعطل أالشغال وتوقف املقاول عىل ٕامتام مكوانت املرشوع ؤامام انسداد 
ؤامام تذمر ٔاهايل ومتساكين بدلية حفوز , االٓفاق ٕالجياد حل بني املقاول واملصممني

من هذا التعطيل وخاصة يف مسـتوى تنظمي الانتصاب ؤامام اسـتحاةل وجود حلول 
بوسط املدينة وخاصة ٔاايم السوق  لالنتصاب الفوضوي واختناق احلركة املرورية

 .أالسـبوعية
معل اجمللس البدلي ممثال يف خشص البعض من ٔاعضائه ومببادرة خشصية من السـيد 
الشاذيل البحروين رئيس البدلية اذلي سعى ٕاىل حلحةل إالشاكل وذكل بعد مقابةل 

هذا للسـيد وايل القريوان اذلي تكفل مشكورا بفض إالشاكليات العالقة وقد مت يف 
بتارخي  14إالطار مراسةل السـيد وايل القريوان مبقتىض مراسةل البدلية عدد 

مفادها طلب  07/01/2020واملضمنة مبكتب الضبط للوالية بتارخي  06/01/2020
, التدخل ٕالهناء أالشغال املعطةل ملرشوع هتيئة السوق البدلي اجلديد  ببدلية حفوز

للتجهزي وإالساكن والهتيئة الرتابية كام مت طلب تدخل السـيد املدير اجلهوي 
ابلقريوان للتدخل قصد الترسيع إبهناء ٔاشغال هتيئة السوق البدلي مبقتىض مراسلتنا 

واملضمنة مبكتب الضبط ملقر إالدارة اجلهوية  2020جانفي  06بتارخي  15عدد 
علام ؤان البدلية طلبت تدخل السـيد املدير اجلهوي  07/01/2020للتجهزي بتارخي 

بتارخي  493مبقتىض مراسةل البدلية عدد  2019ٔافريل  11لتجهزي منذ ل 
  .11/04/2019واملضمنة إبدارة التجهزي بتارخي  11/04/2019

تدخل السـيد وايل القريوان مشكورا حيث متت مراسةل , واسـتجابة لنداء البدلية
واليت تضمنت ادلعوة لعقد  21/01/2020بتارخي  2البدلية مبقتىض الربقية عدد 

حبضور اكفة أالطراف املتداخةل يف  23/01/2020اجامتع مبقر الوالية يوم امخليس 
املقاول امللكف إبجناز املرشوع وماكتب ادلراسات واملصممني ,البدلية(املوضوع 

وتأيت هذه اجللسة يف ٕاطار متابعة مرشوع ) وإالدارة اجلهوية للتجهزي وإالساكن
, البدلي والبحث يف احللول  الكفيةل لتجاوز العراقيل و إالشاكلياتهتيئة السوق 

وقد حرض اجللسة اكفة املتدخلني ما عدى املقاول امللكف ابٔالشغال وجتدون حصبة 
هذا وحنيط السادة .هذا نسخة من حمرض اجللسة إبرشاف السـيد وايل القريوان

 التنبيه عىل املقاول عن مت 2020جانفي  29ٔاعضاء اجمللس البدلي علام ؤانه بتارخي 
طريق رساةل مضمونة الوصول عىل رضورة اسـتئناف أالشغال ومن عدمه فٕان 



البدلية سـتضطر ٕاىل تطبيق مقتضيات كراس الرشوط وخاصة الفصل املتعلق 
  .إبجراءات فسخ الصفقة مع حتميهل املصاريف القانونية املسـتوجبة للغرض

أالشغال وتسوية امللف متاشـيا  ابسـتئنافوعوضا عن السعي ٕالجياد احللول الكفيةل 
مع املساعي اليت تقوم هبا البدلية ابلتنسـيق مع السـيد الوايل وإالدارة اجلهوية 

قام املقاول برفع قضية دلى احملمكة الابتدائية , للتجهزي وابلتنسـيق مع املصممني
خرباء  03ابلقريوان مدعيا ٔان البدلية مل تقم خبالصه وعينت احملمكة للغرض عدد 

خمتصني يف البناء وذكل قصد معاينة أالشغال املنجزة من قبل املقاول ومقارنهتا 
وقد مت . ابلمكيات واملساحات وأالشغال املربجمة ابلصفقة حسب كراس الرشوط

حبضرية أالشغال ومن مث  2020فيفري  06ابلفعل ٕامتام ٕاجراءات الاختبار يوم 
ن البدلية ملفا اكمال للصفقة من طرف اسـتكامل اجللسة مبقر البدلية حيث طلب م
  . 2020فيفري  19اخلرباء وقامت البدلية إبيداع امللف بتارخي 

يوم ٔان متت معلية الاختبار  2020فيفري  06هذا وحنيطمك علام ؤانه بتارخي       
طلب من السـيد معمتد املاكن التداخل لتسوية املوضوع دون استشارة البدلية 

 اسـتأنف املقاول أالشغال حتت رقابة املصممني دون تنسـيق وبدءا من ذكل التارخي
بقيت ٕاشارة وحيدة ؤان موضوع هتيئة السوق البدلي حبفوز  قد ٔاخذ , مع البدلية

حيث تداخلت فيه الصحافة ابٕالعالم ابملواطنني بوسائل " قضية رٔاي عام" منحى 
رصحيات عىل عدد من إالعالم مبنظامت اجملمتع املدين نذكر عىل سبيل املثال بعض الت

مواقع التواصل الاجامتعي وعرب ٕاذاعة صربة ٔاف م وجبريدة الرشوق ليوم الاربعاء 
نعرض هذا التقرير مبصاحيبه عىل السادة , وبناء عىل ما ذكر ٔاعاله. 2020جانفي  08

  .ٔاعضاء اجمللس قصد العمل مبجرايت هذا املرشوع ؤافادتنا مبا يرونه  يف الغرض
  

  س البلـديقـــرار اجمللـ
  

 14/08/2020اطلع السادة ٔاعضاء اجمللس البدلي عىل امللف الواصـل ٕالـهيم بتـارخي 
ــدد  ــبدلي  742واملضــمن حتــت ع ــق بتنظــمي جلســة اســـتثنائية للمجلــس ال واملتعل

  .لتدارس تقدم ٔاشغال هتيئة السوق البدلي وذكل حبضور السـيد معمتد املاكن
دعـوة املقـاول ملواصـةل أالشـغال وٕاهناهئـا يف  مت االتفاق عـىل, وبعد التداول والنقاش

وحسب ما ٔافاد به الســيد فـرج اجلبنـوين رئـيس اجللسـة فـٕان أالمـر  ٔارسع االٓجال
دلى  Charpente métalliqueاملقــاول بصــدد ٕاعــداد  ابعتبــار ؤانيتجــه ٕاىل الانفــراج 

ــركزي هــذه الهيــالك املعدنيــة حــا ــة مبدينــة القــريوان وســيمت ت ل ٔاحــد املعامــل الاكئن
 عـىل رضورةكام ٔاكد لك من السادة عبد العزيز املنصوري وكامل املنـاعي . جاهزيهتا

االٓجـال  حيـث مت جتـاوزآجال التنفيـذ  تأخرإالرساع  إبنهتاء هذه أالشغال واعتبارا ل 



ت البدليـة حلقـاخلسـارة الـيت املنصوص علهيا بكراس الرشوط عـالوة عـىل  ةالقانوني
وذكل بكراهئـا لفائـدة اخلـواص لدلاككني جراء الانتصاب الفوضوي وعدم اسـتغاللها 

)manqué à gagné un (اكنـت دلهيـا  دلية كام ٔان السـيدة سـامية القرييشـللب ابلنسـبة
   .مجةل من التساؤالت ٔارادت طرهحا عىل املقاول اذلي تغيب عن اجللسة

مبواصةل هجـوده الشخصـية وتـأثريه أالديب  تعهد السـيد معمتد حفوز ويف هذا الصدد
ــع  ــة ابٕالجنــاز لدلف ــز البحــروين امللكف ــد العزي ــاوالت عب قصــد دعــوة املصــممني ومق

  .والتدخل دلى مجيع أالطراف قصد ٕاهناء املرشوع يف ٔارسع االٓجال
  

النظر يف بنود كراس رشوط اسـتلزام أالسواق ببدليـة حفـوز :  املوضــــــوع – 2
 : 2021بعنوان سـنة 

   
اطلــع الســادة ٔاعضــاء اجمللــس الــبدلي عــىل امللــف الواصــل ٕالــهيم بتــارخي      

واملتعلق بتنظمي جلسة اســتثنائية للمجلـس  742واملضمن حتت عدد  14/08/2020
كــراس , 2021كــراس رشوط الســوق أالســـبوعية العامــة لســـنة الــبدلي لتــدارس 

 والغـالل و كراس رشوط سوق امجلةل للخرض 2021رشوط املسلخ البدلي لسـنة 
  .2021لسـنة 

  قـــرار اجمللـس البلـدي
  

وإالطالع عىل بنود كراس رشوط اسـتلزام , بعد التداول والنقاش                
مل تقع ٔاي ٕااثرة لتغيري الفصول، مع دعوة , 2021أالسواق ببدلية حفوز بعنوان سـنة 

  .هبا البالدالبدلية لٕالرساع إبجراءات التبتيت اعتبارا للظروف اليت متر 
  

  .حتويل اعامتد مضن فصول العنوان أالول: املوضــــوع  – 3
 

 أالولحتويل اعامتدات داخل فصول العنوان  ٕاىلالبدلية  اضطرت              
الفصل ( لتغطية العجز احلاصل ىف مصاريف النفقات املبارشة لتنظيف املدينة 

بعنوان تنظيف املدينة عن طريق املناوةل و حيث مت رصد  )001.31.02.202
غري ٔاهنا مل تكن  2020ٔالف دينار مبزيانية البدلية لسـنة  68اعامتدات قدرت ب 

العالقة مع املقاول امللكف بعمليات  ٕاهناء ٕاثرهأاشهر فقط مت عىل  06 ملدة  ٕاالاكفية 
للمؤسسات العمومية  التنظيف ،و حيث ال توجد ديون ٔاو متخدلات

)Steg،Sonede،Cpscl،SND.... ( ٔاو دلى اخلواص بذمة بدلية حفوز  مع الالزتام



ٔالف 180( 2020التام من طرف البدلية عدم جتاوز الاسـهتالك بعنوان سـنة 
سيمت استبدال   USAIDالرشاكة مع منظمة  ٕاطار يفعلام و ٔان البدلية و ) دينار

عامتدات بعنوان إ ،و حيث مت رصد  س املقتصدةشـبكة التنوير العمويم ابلفواني
تفوق مجةل الاسـهتالك احلقيقي )  2018/2019/2020(اسـهتالك الكهرابء لسـنوات 

ٔالف دينار خالل سـنة  35وحيث مت تسجيل فواضل قدرت حبوايل ء  ، للكهراب
 2019ٔالف دينار خالل سـنة  35و مت تسجيل فواضل قدرت ٔايضا حبوايل  2018

ٔالف دينار وحيث  210من مجةل  2020سـنة  يفٔالف دينار فقط  50كام مت رصف 
معةل فقط للكنس و رفع  06) عدد قليل من العمةل ( تفتقد البدلية للعنرص البرشي 

و الكنس و رفع  و املعدات اخلاصة ابلتنظيف  لالٓلياتالفضالت كام تفتقد 
كوروان موجة جديدة  جلاحئة ال أالخرية أالايم،و حيث جسلت خالل الفضالت

املسـتجد مما يتطلب تظافر مجيع اجلهود لتنظيف املدينة خاصة و ٔان بدلية حفوز 
حيث حتصلت عىل شهادة شكر من طرف  الوطينعرفت بنظافهتا عىل املسـتوي 

  .  2019ية و البيئة خالل سـنة ل السـيد وزير الشؤون احمل 

من  أالولداخل فصول العنوان  حتويل اعامتدات ٕاىلو بناءا عليه فقد مت اللجوء 
) 001.31.02.202الفصل ( اعامتدات  يفذكل ابلرتفيع و  2020مزيانية البدلية لسـنة 

  ٔاد ، 36بعنوان تنظيف املدينة عن طريق املناوةل العادية مبا قميته 
  ***و جتدون حصبة هذا مقرتح جدول لتحويل الاعامتدات *** 

و تبعا ملا ذكر ٔاعاله نلمتس من سـيادتمك املصادقة عىل حتويل هذه الاعامتدات 
حفاظا عىل نظافة البيئة و احمليط ببدلية حفوز خالل ٔاشهر  ٔاكتوبر و نومفرب و 

  .ديسمرب
  
  
  
  
  
  
  
  



  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



بيان التـــــرفيـــــــع بيــــــــــان التنــــــقيـــــص
المبالغ 

المرسمة 
 بالميزانية

المبالغ 
المرسمة 
بالميزانية

 اإلعتماد
 الجديد

بيان 
 فالمصاري

.ف
 ف

االعتماد 
 الجديد

مبلغ 
 التنقيص

بيان 
 المصاريف

الفصل ف مبلغ الترفيع  ف  فصل ف مالحظاتف

  

المناولة   68.000.000 36.000.000 104.000.000
 العادية

استھالك   210.000.000 36.000.000 174.000.000  02.202  31  1
الكھرباء و 

  الغاز

-  3  02.201  

  210.000.000 36.000.000 174.000.000  ةـــــــــالجمل  68.000.000 36.000.000 104.000.000

  
 ةــــلــــالجم

  قـــــــــرار اجمللـس
  

اءات املعمول هبا وافق اجمللس البدلي ابٕالجامع عىل حتويل الاعامتدات طبقا لٕالعتبارات املذكورة ٔاعاله والتفويض للسـيد رئيس البدلية ابمتام بقية إالجر , وبعد التداول والنقاش 
  .يف الغرض

  
                .ابٕالنهتاء من ذكل رفعت اجللسة و

  28/08/2020: حفوز يف                 
  

  بدليةرئيس ال                                         
  الشاذيل البحروين                                                                                                                                                          



  


