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 الجمهورية التونسية      

  والبيئةالمحلية  الشؤون وزارة   

 بلدية القلعة الصغرى        

 ك ع / م غ        

 الصغــــــرى  بلدية القـلعـــــــــة
   2021لسنة    اإلستثنائيـــة الثالثةالجلســـــة  

 المرة األولى ( ) 2021سبتمبر   24الجمعة  
 المرة الثانية ( )   2021أكتوبر    01الجمعة  

 

 محضر الجلسة  

 
 :القانوني اإلطار  ●

 2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29د األساسي للبلديات عدبمقتضيات القانون  عمال

 المحلية.المتعلق بمجلة الجماعات 

ة أعضاء ـــالى كافمن طرف رئيسة البلدية ـه ـــاء الموجــــــعلى اإلستدعـ و بنـــاء

                التالي : النص يتضمن و  1912عــــدد تحت 28/09/2021 بتاريـخالمجلس البلدي 

 2021لسنة  الثةثالجلسة اإلستثنائية ال لحضور بدعوتكم تتشرف رئيسة بلدية القلعة الصغرى  "

للنظر   الثالثة بعد الزوالعلى الساعة  2021  أكتوبر 01الجمعة يوم و ذلك ) للمرة الثانية ( 

 المواضيع التالية : في 

 التدخل  وتحديد برنامجضبط المناطق الخضراء * 

 راءات المعتمدة لملفات التقاسيم ضبط اإلج* 

    .وأكيدفإن حضوركم ضروري  ونظرا لألهمية

  

 والســــــــالم          

 رئيسة البلدية                                                  

 سميحة بوراوي                             
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الجمعة يوم  ) للمرة الثانية (  2021لسنة الثالثة  اإلستثنائية دي جلستهالبلالمجلس  عقــــد

       اوي سميحة بور ةبرئاسة السيد بعد الزوال  بمقر البلدية  الثالثةعلى الساعة    2021أكتوبر   01

 اآلتي ذكرهم : و السيدات  كل  من الســادة و بحضور 

  والبيئةوالصحة النظافة  ورئيس لجنةاألول : المساعد  إقبال الرواتبي  -

 : مساعد رئيس البلدية  سهير التواتي  - 

 : عضو و رئيس لجنة االشغال و التهيئة العمرانية  سلوى طيبة   -

 واألسرةالشؤون المرأة  ورئيس لجنة: عضو  جنات غيث  -

   والتهيئة العمرانيةاألشغال  ومقرر لجنة : عضو كمال زروق  -

 بين الجنسين  وتكافؤ الفرصالمساواة  ورئيس لجنة: عضو  نرجس عمارة  -

  والرياضةوالشباب الطفولة  ورئيس لجنة: عضو  محمود العامري  -

  والرياضةوالشباب الطفولة  ومقرر لجنة: عضو  سالم بن مزوغية  -

  والتقييموالتواصل اإلعالم  ورئيس لجنة: عضو  أحمد المبروك  -

  والحوكمة المفتوحةالديمقراطية التشاركية  ورئيس لجنةو : عض نجيب جراد  -          

 : عضو   هشام بلعيد  -

 : عضو  مهى اللطيف  -          

           

زهرة  يدةالس ،للبلديةعام الكاتب الساوي يالسيد عبد الحفيظ ععن اإلدارة البلدية  وقد حضر

بن أحمد رئيسة مصلحة شؤون  السيدة ودادو والشؤون العقاريةرجيبة رئيسة مصلحة النزاعات 

 .والمنظماتالجمعيات  والعالقة مع والهياكل البلديةالمجلس 

الجلسة  هذه وبينت أنفيها بالحضور  بكلمة رحبتاستهلت السيدة رئيسة البلدية الجلسة 

وبالتالي لعدم توفر النصاب القانوني  2021سبتمبر  24ستعقد للمرة الثانية بعد أن تعذر انعقادها يوم 

 عدم توفر النصاب القانوني ال يحول دون انعقادها للمرة الثانية  فإن

  اآلتي:إثر ذلك تولت تقديم المواضيع المدرجة بجدول األعمال 

 التدخل وتحديد برنامجضبط المناطق الخضراء  و: األ  الموضوع

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعــــروض على أنظار المجلس البلدي ضبط المنطقة 

التدخل بها مشيرة إلى أن هذا الموضوع قد تم تناوله بالدرس  وتحديد برنامجالخضراء المزمع تهيئتها 

مناطق  02مناطق ثم عدد  04خالل جلسة سابقة تهيئة عدد  اقتراح وقد تم الجلسات،في العديد من 

 .حالت دون إنجاز المناطق المقترحةغير أن حجم اإلعتمادات المرصودة 
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ورود مراسلة من وزارة أمالك  وعلى إثر البلدي،عرض الموضوع على المكتب  وبعد إعادة

فإن  لدية،للبرض التي يقع عليها المسلك الصحي الدولة تتعلق بالشروع في عملية إحالة قطعة األ

  صحي.المقترح إنحصر في تهيئة الفضاء المخصص مسلك 

أعضاء المجلس تباعا القتراح المنطقة األفضل للقيام بهذا المشروع بحيث يعود  وقد تدخل

 )المحاذي ابيالرو بحيالكائن  على اقتراح المسلك الصحي وتم اإلجماعبالنفع على جميع المواطنين 

 أن يتم النظر الحقا في والمنافذ علىمع التوصية بإحكام عملية غلق األبواب  الشمال(إلدارة مياه 

كما تمت التوصية بأن يشمل برنامج التدخل الحالي تركيز عدد من  الفضاء،إمكانية استلزام هذا 

 في حدود اإلعتمادات المرصودةجي الخار وصيانة السياج األرجوحات وعدد منالكراسي 

 

 تنفيذه. والبرنامج المزمعإثر ذلك تم المرور إلى التصويت على المكان المقترح  

  التالية:عملية التصويت على النتائج  وقد أسفرت

  13:   عدد األعضاء الموافقين 

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

ائن الكالمصادقة على تهيئة المنطقة الخضراء المعروفة بالمسلك الصحي  :المجلسقرار 

يز عدد ترك والمتمثل فيتنفيذه  المزمع وعلى البرنامج الشمال(إلدارة مياه  )المحاذيالروابي  بحي

 الخارجي في حدود اإلعتمادات المرصودة السياج وصيانة األرجوحاتومن الكراسي 

 

 اإلجراءات المعتمدة لملفات التقاسيم  ثاني ال  الموضوع

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن المعروض على أنظار المجلس البلدي التفضل بضبط 

فيما يتعلق بملفات التقسيمات المتحصلة على موافقة اللجنة الجهوية   اعتمادهااإلجراءات التي سيتم 

المناسبات و في العديد من الجلسات المختصة  مع العلم و أن هذا الموضوع وقع عرضه في عديد 

    و لم يقع الحسم فيه و تدخلت على اثر ذلك السيدة الزهرة رجيبة رئيسة مصلحة الشؤون العقارية 

 برئيس باالتصالو النزاعات بالبلدية  لطرح الموضوع من جميع النواحي و أشارت أنها قامت 

مصلحة التقسيمات و بعض البلديات المجاورة للنظر في اإلجراءات المعتمدة في هذا الصدد ، مؤكدة 

 عتمادهااأن اإلجراءات التي تقوم بها بلدية القلعة الصغرى فيما يتعلق بتسليم قرارات التقسيمات يتم 

تشجيع أصحاب األراضي أيضا من طرف عديد البلديات و هو إجتهاد لجأت إليه المجالس البلدية ل

 ة جدا لعملية التهيئة على التقسيم و أيضا للكلفة الباهظ

الت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى أعضاء المجلس البلدي فكانت تدخالتهم على إثر ذلك أح

   اآلتي:النحو 
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با للبناء نتقسيم عقاراتهم تج األراضي علىأصحاب  ضرورة تشجيعأشار إلى  :الرواتبيالسيد إقبال 

كما شدد على عدم الترفيع في المعلوم  بها،أوكد المهام الواجب على البلدية القيام  وهو من الفوضوي

 .واالجتماعيةالجوانب السياسية  االعتباربعين  ويتعين األخذالموظف على التهيئة 

مقاسم بمساحات أشار إلى اإلشكال المطروح يتمثل في مساهمة أصحاب ال :العامريالسيد محمود 
 عادال.يجب أن يكون  االجتهاد وأوضح أنكبرى زائدة عن ربع المساحة الجمليّة للعقار 

ضرورة تطبيق أحكام مجلة التهيئة العمرانية  وشدد علىمطلق للعملية  : رفضجرادالسيد نجيب 
 المنظمة لعملية التقسيم  وكراس الشروط

وكراس ر والتعميالتقيّد بأحكام مجلة التهيئة الترابية أكدت على ضرورة  :البلديةالسيدة رئيسة 
   االجتهادمجال  وتجنب فتحالمنظم لعملية التقسيمات  الشروط

ترح مفصل بالبلدية لتقديم مق والتهيئة العمرانيةرئيسة لجنة األشغال  السيدة سلوى طيبة ثم تدخلت
  كاآلتي:وهو  التقاسيم،في ملفات  اعتمادهاالممكن  ويتضمن اإلجراءات

 :لة التهيئة ق مقتضيات مجفإنه يجب تطبي والباعثين العقاريينبالنسبة للشركات العقارية  أوال
 الذي ينظم عملية التقاسيم  وكراس الشروطوالتعمير  الترابية

 

 نينثإيجب اإلختيار بين مسارين في هذه الحالة  للعقارات،بالنسبة للمالكين الخواص  :ثانيا:  
 
 التعمير  د بأحكام مجلة التهيئة الترابية وصاحب التقسيم التقيّ  اختيار: يتمثل في  المسار األول

و كراس الشروط المنظم لعملية التقسيم ، و في هذه الحالة فإن صاحب التقسيم ال يمكنه بأي 
تمثلة محال من األحوال الرجوع في هذا اإلجراء بحيث يتولى القيام بعملية التهيئة األولية ال

(   bordures( و مّد حافات األرصفة ) toutvénantفي فتح الطرقات و فرشها بمادة )

يتم إثرها إعداد محضر ، (   Caniveauxسيالن المياه  ) لتسهيل الحواشي تركيز  و كذلك

تضمن رهن لعدد من المقاسم يعادل تكاليف يإبرام كتب  ثمأشغال التهيئة األولية  استالم
 ائية .التهيئة النه

الرهن على أنه في حالة عدم قيام صاحب التقسيم بأشغال التهيئة النهائية في  وينص كتب
 للبلدية.المقسم أو المقاسم المرهونة تصبح ملكا  ومحددة فإنمدة زمنية معينة 

 
  الذي تقوم به عديد  إطار اإلجتهاد ويندرج فيغير قانوني  وهو إجراء لثاني:االمسار

البلديات لتشجيع أصحاب األرضي على تقسيم عقاراتهم تفاديا لجميع المظاهر المخلّة بالتهيئة 
تمت بلورته خالل هذه  وهذا المقترح الفوضوي.لتفادي البناء  وجمالية المدينةالعمرانية 

  اآلتي: ويتمثل فيالجلسة 
: من المساحة الجملية للعقار % 30ة أقل من مساهمــة صاحب التقسيم في الطرقات بمساح -أ

د للمتر الخطي الواحد للطرقات مع التنازل فيها  70يقوم صاحب التقسيم بدفع معلوم بقيمة 

 للطرقات.لفائدة الملك البلدي العام 
من المساحة  % 40 وأقل من % 30مساهمة صاحب التقسيم في الطرقات بمساحة تفوق  -ب

د للمتر الخطي الواحد للطرقات  50احب التقسيم بدفع معلوم قيمته يقوم ص للعقار:الجملية 
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 مطالبة البلدية بأي تعويض حول وكذلك عدممع التنازل لفائدة الملك البلدي العام للطرقات 

  % 30المساحة التي تفوق 

 للعقار:من المساحة الجملية  % 40صاحب التقسيم في الطرقات بمساحة تفوق  مساهمة-ج

 التعويض وتتولى البلديةر الخطي الواحد للطرقات د للمت 50حب التقسيم بدفع معلوم يقوم صا

التعويض  وتتم عملية % 40لصاحب التقسيم في المساحة المساهم بها لفائدة الطرقات التي تفوق 

تحديد السعر من طرف مصالح أمالك الدولة  والمتمثلة فيطبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها 
  .والشؤون العقارية

 
ور المر ودعوا إلىطرف أغلب األعضاء الحاضرين  وقبوال منهذا المقترح تجاوبا  وقد لقي

اء كما طالب األعض .والثاني المذكوريناألول رين المساللتصويت على هذا المقترح المتمثل في 

بضرورة التنصيص على أن هذه اإلجراءات الجديدة تلغي و تعوض اإلجراءات المعتمدة طبقا 

 . 2014لمداولة مجلس النيابة الخصوصية المنعقدة في دورة نوفمبر 

 

دها بخصوص إثر ذلك تم المرور إلى التصويت على اإلجراءات الجديدة التي سيم اعتما

  التالية:النتائج  وأسفرت علىملفات التقسيمات 

 

 09:   افقين وعدد األعضاء الم

 ) السيد نجيب جراد (  01:   عدد األعضاء المعترضين 

 ) السيدة رئيسة البلدية (  01:   عدد األعضاء المحتفظين 

 

قد غادرا الجلسة أثناء مناقشة  وأحمد المبروكمع المالحظ أن العضوين هشام بلعيد 

 الموضوع.

 

المصادقة باإلجماع على اإلجراءات المعتمدة لملفات التقسيمات مع التخلي عن  :المجلسقرار 

       ، 2014اإلجراءات القديمة المعتمدة طبقا لمداولة مجلس النيابة الخصوصية خالل جلسة نوفمبر 

 تتمثل اإلجراءات الجديدة في اآلتي : و

 

I/  بية يجب تطبيق مقتضيات مجلة التهيئة الترا :والباعثين العقاريينبالنسبة للشركات العقارية   

بالتهيئة  ياموذلك بالقالذي تنظم عمليات تهيئة التقاسيم الراجعة لهم بالنظر  وكراس الشروطوالتعمير 

 .والتهيئة النهائيةاألولية 

 

II يجب على صاحب التقسيم اإلختيار بين  الخواص:/ بالنسبة للتقسيمات التي هي على ملك

  إثنين:مسارين 

المنظم  طوكراس الشرووالتعمير يتقيّد صاحب التقسيم بأحكام مجلة التهيئة الترابية  :األولالمسار 

أي ال يمكن لصاحب التقسيم بهذا المسار فإنه  اختيارو في  التقسيم.لمراحل عمليات 

حال من األحوال الرجوع في هذا اإلجراء و يكون مطالبا بالقيام بعملية التهيئة األولية 
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حافات  ( و مدّ  Toutvenantالمتمثلة في فتح الطرقات و فرشها بمادة التربة نوع ) 

 ،   Caniveauxو كذلك تركيز حواشي سيالن المياه  Borduresاألرصفة 

أشغال التهيئة األولية يتولى صاحب التقسيم تسليم البلدية  استالممحضر  وإثر إمضاء                   

رهن لمقسم أو أكثر يعادل تكاليف التهيئة النهائية مع التنصيص ضمن كتب الرهن 

             على أنه في حالة عدم قيام صاحب التقسيم بأشغال التهيئة في اآلجال المحددة 

فإن المقسم أو المقاسيم موضوع كتب الرهن تصبح ملكا خاصا للبلدية  والمتفق عليها

 التهيئة.مقابل قيامها بإتمام إجراءات 

 

إطار االجتهاد الذي تقوم به عديد البلديات  ويندرج فيغير قانوني  وهو إجراء الثاني:المسار 

               تقسيم عقاراتهم للحدّ من البناء الفوضوي  علىع أصحاب األراضي ــلتشجي

ويتضمن  ،والتهيئة العمرانيةالمظاهر المخلة بجمالية المدن  وللقضاء على

  التالية: الوضعيات

 

  :العقارمن جملة مساحة  % 30مساهمة صاحب التقسيم في الطرقات بمساحة أقل من  -أ

د للمتر الخطي الواحد للطرقات مع تنازله في الطرقات  70يم بدفع معلوم بقيمة يقوم صاحب التقس

 العام.لفائدة الملك البلدي 

 

من المساحة  % 40 وأقل من % 30مساهمة صاحب التقسيم في الطرقات بمساحة تفوق  -ب

 الجملية 

لفائدة  لنازالخطي الواحد للطرقات مع الت د للمتر 50يقوم صاحب التقسيم بدفع معلوم قيمته 

مطالبة البلدية بأي تعويض عن المساحة اإلضافية التي  وكذلك عدمالملك البلدي العام للطرقات 

 الربع.تتجاوز 

  للعقار:من المساحة الجملية  % 40صاحب التقسيم في الطرقات بمساحة تفوق  مساهمة-ج

 ى البلدية التعويضــو تتول للطرقات،د للمتر الخطي الواحد 50يقـــوم صاحب التقسيم بدفع معلوم 

تم عملية ت، و  % 40التي تفوق و لصاحب التقسيم في المساحة المساهم بها لفائدة الطرقات 

التعويض طبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها و المتمثلة في تحديد السعر من طرف مصالح 

 .  المدة الزمنية للتعويض  و إبرام كتب اتفاق يحدد أمالك الدولة و الشؤون العقارية

 

 مساء.في حدود الساعة السادسة  ورفعت الجلسة

 

 القلعة الصغرى في .................

 

 رئيسة البلدية         

  

 سميحة بوراوي          

 

 


