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وبناء على الدعوة 09/05/2018المؤرخ في 2018ـدد لسنة 29القانون األساسي عـعمال بمقتضیات

والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي :16/05/2019الصادرة بتاریخ المجلس البلديالموجھة إلى كافة أعضاء 

 

 

 

.دعــــــــوة: الـمـوضـوع

،وبعـد

19األحدوذلك یوم2019أتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة االستثنائیة للمجلس البلدي لسنة 
للنظر في المواضیع المدرجة صباحا بقصر البلدیة بقلیبیة الحادیة عشرعلى الساعة 2019ماي

بجدول األعمال التالي :

I/جماعیة لوسائل النقلالمصادقة على تعدیل معلوم المساھمة في إنجاز مآوي

II/ على احداث لجنة غیر قارة للنظر في مطالب الربط بمختلف الشبكات العمومیةالمصادقة

III/ ربطھا الترخیص بتوظیف معالیم بالنسبة للبنایات المخالفة للتراتیب العمرانیة بمناسبة

تطھیر)–ماء صالح للشراب –(كھرباء بالشبكات العمومیة

IV/ اعتماد وثیقة العمل المنجزة من طرف اإلدارة العامة للتھیئة العمرانیة بوزارة التجھیز

للترخیص في البناء في منطقة وادي الخطف.

ألفین سنة من شھر ماي التاسع عشراألحدیوم 2019لسنة جلسة استثنائیةقلیبیة بالمجلس البلديعقد 

جمال برئاسة السید بقصر البلدیة بقلیبیةالحادیة عشر صباحاعلى الساعة )19/05/2019و تسعة عشر (

:المجلس البلديأعضاء السادةالسیدات ووبحضورالحجام رئیس البلدیة 

، ، سنیة فرج هللارسعیدة النم،محمد عبد اللطیف،، إلھام ریدان، فوزي الحجامفتحي حسونةھشام االنقلیز،

وفاء االنقلیز، ، عائدة صمود،أحمد المسلماني، ، فؤاد المجیدشادي بن سلیمان، مد بوعفیف، محمجیدي النجیلي
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فاطمة الطرودي المجید،سلمى الجبالي،حافظ الزمرلي،روضة الیحیاوي،الجنحاني، حیاةمحمد علي 

.مبروك العیاريوال

شیماء بلحاج عمر، أمیرة رفیعة اإلمام ریدان،جي ناالبربار،محمد االسعد هللا،رانیة متاع السادة:وتغیب

الشكیلي.، رحاب حمید ومحمد رضى االنقلیز

السادة:كل من البلدیةحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 

المالیة،مدیر الشؤون شكري الحجام كاھیةفني،محمد التكالي مدیر ،عبد العزیز غریبي الكاتب العام

.وعماد الشارني كاتب تصرففاتن المسلماني ملحق إدارة مكلفة بشؤون المجلس

:السادةمكونات المجتمع المدني عن وحضر

ریدان عن األبیض، محمدالمجید عن جمعیة القلب قلیبیة، سنیةCAPاالسعد الدریدي عن جمعیة 

بقلیبیة،ریدان عضو الجمعیة القرآنیة السیاقة، زیادمدارس تعلیم ، االسعد السعیدي عنجمعیة جسور التواصل

كما حضر ثلة من المواطنین.

بمساعدة السیدة فاتن المسلماني مكلفة : السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیةمقرر الجلسة

بشؤون المجلس

.سلمى المجید وإلھام ریدان: العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السیدان

 -----------------

افتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رحب فیھا بجمیع الحاضرین ثم استعرض جدول االعمال 

كما یلي:

I/المصادقة على تعدیل معلوم المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل

II/المصادقة على احداث لجنة غیر قارة للنظر في مطالب الربط بمختلف الشبكات العمومیة

III/ توظیف معالیم بالنسبة للبنایات المخالفة للتراتیب العمرانیة بمناسبة الترخیص بربطھا

تطھیر)–ماء صالح للشراب –ھرباء بالشبكات العمومیة (ك

IV/ اعتماد وثیقة العمل المنجزة من طرف اإلدارة العامة للتھیئة العمرانیة بوزارة التجھیز

للترخیص في البناء في منطقة وادي الخطف.

للسید قبل الشروع في جدول األعمال المبرمج لھاتھ الجلسة أعطى السید رئیس البلدیة الكلمة 

2019ماي 18محمد عبد اللطیف رئیس لجنة األشغال للتذكیر بما تم خالل جلسة اللجنة یوم أمس 

ذ وفي ھذا الشأن بین رئیس اللجنة أنھ تم تدارس بعض االشكالیات و الصعوبات التي اعترضت تنفی

لخص أھم ھاتھ مشروع تعبید الطرقات وتھیئة حي تاھرت اللذان ھما اآلن بصدد االنجاز وتت
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الطرقات ال تزال ملكیة األرض فیھا غیر مسواةعقاریة حیث أن بعض االشكالیات في وضعیات

الحریة باالحواششارعذلكعلىمثال واعترض أصحابھا على اتمام األشغال مطالبین بالتعویض 

حیث قررت اللجنة القیام برفع قضیة استعجالیة ضد المعترضین على ـدد أنھج في حي تاھرت 2وعـ

)نظرا للتعطیل الحاصل في األشغال.2018تعبید شارع  الحریة (برنامج سنة 

صعوبة في تعبید أحد االنھج بسبب اعتراض صاحبة شجرة تین على قلعھا في حین ال زلت ھناك

رھا اتخذ حسب زعمھا منذ سنة بتنفیذ قرار ھدم في حق جافي حوزة الطریق مطالبةرغم وجودھا 

تنبیھ لھا عن طریق وقد قررت اللجنة رفع قضیة استعجالیة ضد المعترضة المذكورة وتوجیھ1986

.عدل منفذ إلزالة الشجرة

شریطة تكفل وطالبت اللجنة بدعوة احدى المتساكنات التي وافقت على ازالة سیاج بحوزة الطریق 

البلدیة بھدمھ وتحویل عداد الكھرباء وبناء سیاج جدید في الحدود القانونیة للطریق وقررت تحدید 

موعد لیوم االثنین القادم لھذا الغرض.

في الغرض كائن بنھج دقة طلبت اللجنة تعھد البلدیة بإزالة بقایا بناء تم ھدمھ بمقتضى قرار كما

وتحدید الطریق للبدء في األشغال.

وقد أوصت اللجنة بدراسة ھاتھ االشكالیات من الجانب القانوني وسیتم التعامل معھا طبقا لذلك 

تدخل السید رئیس البلدیة لیوضح ي ھذا الصدد بعد استیفاء عملیة االتصال المباشر مع المعترضین وف

أنھ تم التنقل على عین المكان عدید المرات لمعاینة كل ھذه الوضعیات وتم التحاور مع المعترضین 

ولكن تبقى األولویة الیجاد حلول بشتى الطرقوسنسعى إلیجاد الحلول الناجعة التمام انجاز المشاریع 

باالتفاق والتحاور ھي األصل.

I/ 

استعرض السید مدیر االدارة الفنیة ماتم االتفاق علیھ خالل الجلسات المتتالیة للجنة األشغال و المكتب 

دیسمبر 16خالل جلسة المجلس البلدي المنعقدة بتاریخ وأوضح أنھ في ھذا الشأن 25/04/2019البلدي في 

تمت المصادقة على المناطق الخاضعة لمعلوم المساھمة في انجاز مآوي جماعیة والمناطق الغیر 2018

89خاضعة لھ كما تمت المصادقة أیضا على المعلوم الذي یتعین توظیفھ وذلك استنادا لما ورد بالفصل 

ألف ساكن وال 50جبایة المحلیة وباعتبار أن بلدیة قلیبیة یتجاوز عدد سكانھا جدید من مجلة ال90والفصل 

یتعدى المائة ألف حسب األرقام الرسمیة آلخر تعداد عام للسكان.

وحیث أنھ خالل الفترة األخیرة وعند االتصال المباشر بالمواطنین سواء عند مقابلتھم من قبل رئیس البلدیة 

العنوان جد مشطة  وتفوق طاقة المتساكنین خاصة ضعاف لمبالغ المطلوبة بھذا أو رؤساء اللجان اتضح أن ا
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ومتوسطي الحال وقد سجلنا عزوف العدید منھم على اتمام اجراءات الترخیص بالربط بالشبكات العمومیة رغم 

موافقة لجنة األشغال على ذلك لعدم مقدرتھم على خالص المعالیم المستوجبة في ھذا الفصل حیث أنھا

. وإلیجاد الحلول الالزمة لتجاوز االشكالیات المطروحة عقدت لجنة األشغال 2018تضاعفت منذ دیسمبر 

ویتمثل 25/04/2019البت فیھا في جلسة المكتب البلدي في عدة جلسات لدراسة بعض المقترحات وتم

والذي ینص على انتھاء میةالعمومن مجلة الجماعات391المقترح الذي تبناه المكتب البلدي في تفعیل الفصل 

من مجلة الجبایة المحلیة وذلك بدخول قرارات كل جماعة محلیة تخص 95إلى 46العمل بأحكام الفصول من 

. ومن ھذا المنطلق حیز التنفیذضبط معالیم ورسوم وحقوق مھما كانت تسمیتھا ومنصوص علیھا بھذه الفصول 

(الفصلمجلس البلدي تعدیل معلوم المساھمة في انجاز المآوياقترحت لجنة األشغال والمكتب البلدي على ال

التي ال یتجاوز عدد سكانھا وتوظیفھ على منطقة قلیبیة الشرقیة والغربیةمن مجلة الجبایة المحلیة )89

:على النحو التاليلتكون دون منطقة وادي الخطف التي ال یشملھا مثال التھیئة العمرانیة ألف ساكن50

:معلوم المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة  لوسائل النقل في نطاق رخص البناءالمصادقة على -1

المناطق الخاضعة للمعلوم-أ 

 المناطق المصنفة تجاریة أو متعددة الوظائف حسب مثال التھیئة)UBa1وUBa2( مھما كانت

.) .مكاتب..،ن، تجارة، تعلیم، ترفیھ صبغة البنایة وعلوھا (سك

 . مشاریع السكن الجماعي والنصف جماعي

) مناطق التنشیط و الترفیھUTa.(

 مناطق النزل و الفضاءات التنشیطیة)UTh،UTPh(.

) المناطق الحرفیةUIa) والمنشآت العمومیة (EP. (

 ) .      المنطقة األثریة الخاضعة إلدارة المیناءZPp(

سكن الفردي .المشاریع بالمناطق الفالحیة بإستثناء ال

المناطق الغیر خاضعة للمعلوم-ب 
ال یوظف معلوم المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة  لوسائل النقل بالمناطق السكن الفردي التالیة:   

)UTu, UAa1,UAa3,UAa4 ,UPa( .
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إذا كانت البنایة بھذه المناطق تحتوي على أنشطة تجاریة أو خدماتیة أو مكاتب أو مؤسسات تعلیمیة 

باإلضافة للسكن الفردي فإنھ یتم توظیف معلوم المساھمة في إنجاز المآوي الجماعیة  على المساحات الغیر 

سكنیة فقط.

االحتسابكیفیة -ج 
من العدد %25بالمآويیتجاوز فیھا النقص ال في الحالة التي على كل مكان وقوفدینار250توظف - 1

.المطلوب

یتعدى وال %25بالمآوي في الحالة التي یتجاوز فیھا النقص دینار على كل مكان وقوف375توظف - 2

من العدد المطلوب.75%

و ال یبلغ %75بالمآوي في الحالة التي یتجاوز فیھا النقص دینار على كل مكان وقوف 565توظف - 3

من العدد المطلوب.100%

في حالة النقص في إنجاز كل المآوي3و2و1تضاعف المساھمات المنصوص علیھا بالفقرات و

المرخص فیھا أو تغییر استعمالھا بدون رخصة و ذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص علیھا بالتشریع 

الجاري بھ العمل.

:مالحظة

 بناءات السكن الفردي باعتبارھا غیر مشمولة بمثال لتشمل ھاتھ المعالیم منطقة وادي الخطف بالنسبة ال

.طقة البلدیة التھیئة العمرانیة وتمت إضافتھا حدیثا للمن

 عدد أماكن الوقوف تضبط اعتمادا على ما نصت علیھ كراس شروط مثال التھیئة العمرانیة المصادق

.2010نوفمبر 01دد المؤرخ في ـ2850بمقتضى األمر عـعلیھ 

واقترحت أن یتم مضاعفة المعلوم بالنسبة األنقلیزوقبل التصویت على المقترح تدخلت السیدة وفاء 

ایجاد حلول لمشكلة نقص المآوي خاصة وأن المدینة تشھد ضغطا ألھمیةللبناءات المتواجدة وسط المدینة 

مروریا كبیرا في أوقات الذروة ال سیما في الصیف وتفاعال مع ھذا المقترح أوضح السید رئیس البلدیة أنھ 

شكل أو بآخر تجنبا لكل تأویل ویمكن دراسة المقترح بعد انجاز المخطط یستحسن عدم تجزئة المدینة ب

الدراسات.في الصحف للتعاقد مع أحد مكاتب المروري الذي تم االعالن علیھ أخیرا 

وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبیة على تعدیل معلوم المساھمة في إنجاز مآوي 

واحتفظت السید حافظ الجبالي واعترضطبقا لما تم بیانھ أعالهنطاق رخص البناءجماعیة لوسائل النقل في

بصوتھا.األنقلیزالسیدة وفاء 

في نطاق اسناد تراخیص معلوم المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة  لوسائل النقلتوظیفالمصادقة على-2
:أوالمخالف لما تم الترخیص فیھ بالشبكات العمومیةبدون رخصة المنجزربط  البناءلبصفة استثنائیة
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تبعا لما اتفق علیھ في جلسة لجنة األشغال و التھیئة العمرانیة المنعقدة بتاریخ بین السید المدیر الفني أنھ 

تم الترخیص فیھ وفي نطاق إسناد یات المنجزة بدون رخصة أومخالفة لماابالنسبة  للبنأنھ 11/04/2019

فإنھ یتم و بعد الحصول على موافقة لجنة األشغالبصفة إستثنائیةربط بمختلف الشبكات العمومیة التراخیص لل

المذكورة 1احتساب معلوم المساھمة في انجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل بنفس الصیغ المعتمدة في الفقرة 

أعاله وذلك بمناسبة تسلیم ترخیص الربط بمختلف الشبكات العمومیة.

والعتبار استثنائیة ھذا االجراء فإنھ وجب التأكید على بعض النقاط نلخصھا في ما یلي :

,UTu(ات المقامة بمناطق السكن الفرديءھذا المعلوم بالنسبة للبنایتم توظیف *

UAa1,UAa3,UAa4 ,UPaالطلب تحتوي على أربعة مساكن فما أكثر او أي انت البنایة موضوع )، إذا ك

المناطق الخاضعة للمعلوم خالل إسناد رخص بخصوصالمذكورة أعاله أ) -1نشاط منصوص علیھ بالفقرة (

البناء.

الترخیص فیھ باإلعتماد على أوالمخالفة لماتمبدون رخصةیتم إحتساب عدد المآوي بالنسبة للبنایات المقامة *

نشاط وصبغة البنایة المشیدة.

أو مكاتب او مؤسسات إذا كانت البنایة بھذه المناطق تحتوي على أنشطة تجاریة أو حرفیة أو خدماتیة*

تعلیمیة باإلضافة للسكن الفردي فإنھ یتم توظیف معلوم المساھمة في إنجاز المآوي الجماعیة  على المساحات 

الغیر سكنیة فقط.

إذا كانت البنایة موضوع طلب ترخیص الربط بمختلف الشبكات العمومیة تحتوي على نشاط غیر *

زم ال..) فإنھ یتم إحتساب العدد ال.(صناعیة أو تحویلیة أوخزن أومنصوص علیھ بكراس شروط مثال التھیئة 

على أساس مشروع ذو صبغة تجاریة.

إذا كانت البنایة موضوع طلب الربط بمختلف الشبكات العمومیة منجزة في إطار توسعة أو زیادة لبناء قدیم *

فإنھ یتم احتساب المعلوم بالنسبة للبنایة الجدیدة فقط.

وأبدى 25/04/2019ذا التمشي في استخالص المعلوم على أنظار المكتب البلدي في وقد تم عرض ھ

رأیھ بالموافقة . وبعد التداول والنقاش في الموضوع صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باألغلبیة على ھذا 

ة للبناءات المقامة االجراء والمتمثل في استخالص معالیم المساھمة في انجاز مآوي جماعیة لوسائل النقل بالنسب

الربط بالشبكات العمومیة باعتماد نفس صیغ احتساب المعلوم المذكورة بمناسبة تسلم ترخیص بناءدون رخصة 

مع 2019جوان 30الواردة على البلدیة قبلطالب معلى أن یكون ھذا االجراء استثنائیا ویشمل ال1في الفقرة 

التأكید على أن ترفق مطالب الربط بالشبكات بمثال ھندسي للبنایة موضوع الطلب یتم التنصیص فیھ على 
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مھندس معماري مرسم بعمادة المھندسین مساحة كل مكونات البنایة ویكون المثال مختوم من طرف 

على المقترح.بصوتھا عند التصویتاألنقلیزالمعماریین.وقد احتفظت السیدة وفاء 

II/:

جوان 30في النظر والبت في المطالب العدیدة الواردة على البلدیة أو التي قد ترد قبل قصد االسراع

تنظر في احداث لجنة غیر قارة 25/04/2019خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ المكتب البلدي اقترح2019

المطالب بصفة دوریة أو كلما دعت الحاجة لذلك .

من السادة :اللجنة تتكون تمت المصادقة على أن وبعد النقاش والتداول في تركیبة اللجنة 

رئیس اللجنةالسید محمد عبد اللطیف) : رئیس لجنة األشغالنائب(األنقلیزھشام -

عضواألنقلیز:وفاء -

: عضوفوزي الحجام-

: عضومحمد بوعفیف-

: عضوأحمد المسلماني-

: عضوالنجیليالمجیدي-

III/      
– 

بین السید رئیس البلدیة أنھ خالل الجلسات المتتالیة للجنة األشغال تمت مناقشة إمكانیة توظیف معالیم 

لحصول على رخص بناء وھذا یندرج ضمن صالحیات المجلس في على المخالفین الذین أنجزوا بنایات دون ا

ضبط معالیم ورسوم وحقوق لم تنص علیھا مجلة الجبایة المحلیة وذلك تخول لھمجلة الجماعات العمومیة التي 

من مجلة الجماعات العمومیة .391حسب ما نص علیھ الفصل 

بجسامة وخطورة ما آل إلیھ الوضع في مجال البناء الفوضوي الذي أتى على البلديمن المجلسووعیا 

األخضر والیابس ولم تجد كل الطرق التي اعتمدت في السابق للحد من ھذه الظاھرة وفي سبیل ایجاد طرق 

.زجریة ناجعة لمعاقبة المخالفین 

لعمومیة الذي ینص على من مجلة الجماعات ا132من الفصل 4وبعد دراسة ما نصت علیھ الفقرة 

الموارد الذاتیة للبلدیة ،راتیب من ضمناعتماد محصول الخطایا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والت

لموضوع في جلسات لجنة األشغال والمكتب البلدي تم االتفاق على توظیف معلوم محدد اتدارس وبعد 

بعنوان استغالل للطریق العام عند انجاز البنایة یستخلص بمناسبة تمكین المخالف من الربط بالشبكات العمومیة 
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ب الربط بمختلف اللجنة الغیر قارة المحدثة للنظر في مطالبصفة استثنائیة وبعد الحصول على موافقة و

. ویتم احتساب المعلوم أخذا بعین االعتبار المساحة الجملیة للبنایة المنجزة موضوع طلب الشبكات العمومیة

العمومیة:الربط بالشبكات 

بدون رخصة األولى من المساحة المنجزة ²م100دینار بالنسبة إلى 200قدرهقاریوظف معلوم /1

ذلك.دینار عن كل متر مربع یزید عن 20ویوظف الفردي.ومخصصة للسكن 

الترخیص فیھ ( ال تحتسب المائة متر مربع تملمامنجز زائدمتر مربع عن كلدینار20یوظف معلوم /2

.)األولى في مثل ھاتھ الحاالت ویوظف المعلوم عن المساحة الجدیدة فقط

أو زائد لما تم الترخیص فیھ بالنسبة صةدینارا عن كل متر مربع منجز بدون رخ50یوظف معلوم /3

مھما كان الطرف المنجز.والحرفیةللبنایات ذات الصبغة الصناعیة 

دینارا عن كل متر مربع منجز بدون رخصة أو زائد لما تم الترخیص فیھ بالنسبة 100یوظف معلوم /4

للسكن الجماعي والمتعدد الوظائف المنجز من طرف شخص طبیعي.

عن كل متر مربع منجز بدون رخصة أو زائد لما تم الترخیص فیھ بالنسبة لكل دینار 400یوظف معلوم /5

نوي أو باعث عقاري.أنواع البناء المنجزة من طرف شخص مع

أعاله قبل تسلیم تراخیص الربط بالشبكات وبعد خالص المعالیم تستخلص المعالیم المذكورة 

. وترفق اللجنة الغیر قارة المحدثة للنظر في مطالب الربط بمختلف الشبكاتالمستوجبة األخرى وبعد موافقة 

ھ على مساحة كل مكونات المشروع مطالب الربط وجوبا بمثال ھندسي للبنایة موضوع الطلب ینصص فی

ویكون ھذا المثال مختوما من طرف مھندس معماري مرسم بعمادة المھندسین المعماریین .

بدخول 2019جوان 30قبل الواردةالمطالب االستثنائيتم االتفاق على ان یشمل ھذا االجراءكما

الغایة.

البلدي أبدى بعض أعضاء المجلس بعض المالحظات نلخصھا وبعد مناقشة ھذا االجراء من المجلس

في ما یلي :

أبدت السیدة عائدة صمود اعتراضھا على تسویة وضعیة البناءات المقامة بدون رخصة وشیدت في المناطق -

الخضراء واألثریة والفالحیة.

سجل السید محمد بوعفیف مالحظتھ مبینا أنھ ھناك بناءات قدیمة جدا في المناطق الفالحیة خاصة التي -

األحوال االعتراض على تمكینھا من الكھرباء ن بأي حال ال یمك2017تشملھا توسعة المنطقة البلدیة في 
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ن كمنطقة وادي الخطف والتي والماء الصالح للشراب ألنھا موجودة في مناطق فالحیة ومنذ عشرات السنی

التعامل مع مثل ھذه الوضعیات بشيء من اللیونة والمنطق.ارتأى 

ص بالربط بالشبكات قد تم تحدیده سابقا منذ الحظ السید فوزي الحجام بأن شروط النظر في مطالب الترخی-

وال یمكن تغییرھا اطالقا والتغییر الوحید ھو في آجال 2018الجلسة المنعقدة للمجلس البلدي في سبتمبر 

لمن لم یقم بالبناء باستغالل ھاتھ الفترة للقیام یفتح المجال ألنھ31/12/2019قبول المطالب معترضا على 

جدیدة.ببناءات 

على سبب قبول مطالب الماء والكھرباء رغم قرار المجلس السابق الذي األنقلیزتساءلت المستشارة وفاء -

قبول عدد محدود من تم وفي ھذا اإلطار تدخل السید محمد عبد اللطیف مبینا أنھ 03/09/2018حدد أجل 

شغال جاریة ویستحسن ربط بمناسبة تھیئة حي تاھرت حیث أن األالمطالب للربط بالشبكات العمومیة خاصة 

.التعبیدبالشبكات قبل المساكن

العمل تقتضي في بعض الحاالت التعاطي طبیعةوتفاعال مع ھاتھ التدخالت أوضح السید رئیس البلدیة بأن -

في بعض الحاالت االجتماعیة ولضرورات فنیة معھا بنوع من االیجابیة لكثرة الضغط المسلط على البلدیة 

مشكلة الترخیص للربط بالشبكات ملیار أكبر دلیل على ذلك .وأكد أن2ت بكلفة تناھز وتھیئة حي تاھر

في بعض األحیان على السیر العادي سلبااالشكالیات التي تواجھھا البلدیة حیث أنھا تؤثرأعقدالعمومیة من 

للعمل البلدي . ولھذا الغرض دعا السید رئیس البلدیة لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة واللجنة الغیر قارة 

المحدثة في الغرض لوضع برنامج عمل واضح للتعامل مع ھذا الملف باالعتماد على مقررات المجلس الحالي 

ء المجلس على حسن تفاعلھم مع ھذا الموضوع.في ھذا الشأن شاكرا كافة أعضا

یات المخالفة توظیف معالیم بالنسبة للبناعلىباإلجماعصادق السادة أعضاء المجلس البلدي و بعد النقاش 

مثلما ھو مبین أعاله.للتراتیب العمرانیة بمناسبة ربطھا بالشبكات العمومیة

VI/


نظرا لعدم توفر مثال تھیئة عمرانیة وكراس شروط لمنطقة وادي أنھ المدیر الفني للبلدیةبین السید 

إلى البناء بدون رخصة الخطف فإنھ یتعذر على متساكني المنطقة الحصول على تراخیص بناء مما یضطرھم

وبالتالي التعرض إلى عدید اإلشكالیات عند تقدیمھم لمطالب الربط بمختلف الشبكات العمومیة، لذلك أصبح من 

الضروري إیجاد حلول لھذه اإلشكالیة والحد من البناء الفوضوي بالمنطقة.
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وبعد النقاش حول مختلف اإلشكالیات المطروحة أثناء الجلسة التاسعة للجنة األشغال والتھیئة العمرانیة 

من طرف اإلدارة العامة للتھیئة عمل المنجزمثال، تم االتفاق حول اعتماد 2019مارس 07المنعقدة بتاریخ 

طقة وادي الخطف ، وذلك بصفة وقتیة للترخیص في البناء في من1986العمرانیة بوزارة التجھیز في أفریل 

مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة قلیبیة الذي یشمل بطبیعتھ منطقة وادي الخطف. إلى حین 

العامة للبناء الخاصة كما سیتم اعتماد ما تنص علیھ مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر فیما یخص التراتیب

بالتجمعات السكنیة وذلك نظرا ألن وثیقة العمل المعتمدة ال تحتوي على كراس شروط كما ھو الحال بالنسبة 

لمثال التھیئة العمرانیة.

مع العلم وانھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ 

وأبدى رأیھ بالموافقة.25/04/2019

على اعتماد وثیقة العمل المنجزة من طرف باإلجماعالنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي وبعد

اإلدارة العامة للتھیئة العمرانیة بوزارة التجھیز للترخیص في البناء في منطقة وادي الخطف.

بعد الزوال.والنصفالثانیة ورفعت الجلسة على الساعة 


