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

والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي: 01/2020/ 13الصادرة بتاریخ  المجلس البلدي الموجھة إلى كافة أعضاء  






. دعــــــــوة:    الـمـوضـوع

وبعـد ، 

19األحد وذلك یوم 2020أتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة االستثنائیة للمجلس البلدي لسنة 
للنظر في المواضیع المدرجة صباحا بقصر البلدیة بقلیبیة العاشرةعلى الساعة 2020جانفي

بجدول األعمال التالي: 

2020تحدید موعد الجلسات التمھیدیة والدورات العادیة لسنة -1

معاینة استقالة عضو مجلس بلدي-2

النظر في ملف رخصة بناء شركة "القصیبي للبعث العقاري"-3

النظر في ملف تسویة وضعیة شركة "مونوبري" للربط بالشبكات العمومیة-4

مساحة التدخل العقاري ومساحة الُمدخر العقاري للوكالة العقاریة للسكنىالنظر في تحیین-5

سنة  جانفيمن شھر التاسع عشراألحدیوم 2020لسنة جلسة استثنائیة قلیبیة ب المجلس البلدي عقد 

جمال برئاسة السید بقصر البلدیة بقلیبیةصباحا العاشرةعلى الساعة ) 19/01/2020(عشرینألفین و 

: المجلس البلديأعضاء السادةالسیدات ووبحضورالحجام رئیس البلدیة 

النجیلي،مجیدي هللا،سنیة فرج النمر،سعیدة ریدان،إلھام الحجام،فوزي االنقلیز،هللا، ھشامرانیة متاع 

وفاء االنقلیز،  صمود، المسلماني، عائدةأحمد المجید،فؤاد ریدان،ناجي سلیمان،شادي بن بوعفیف،محمد 

الطرودي.شیماء بالحاج عمر، سلمى المجید وفاطمة الجبالي،، حافظ حیاة الیحیاوي محمد علي الجنحاني، 

،  ز، أمیرة االنقلی، روضة الزمرليمحمد االسعد البرباراللطیف،عبد محمد حسونة،فتحي السادة:وتغیب

محمد رضى الشكیلي. رحاب حمید، المبروك العیاري و
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السادة: كل من البلدیةحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 

شكري الحجام كاھیة مدیر الشؤون  محمد التكالي مدیر فني ، عبد العزیز غریبي الكاتب العام ،

نیة وعماد الشارني كاتب تصرف. العمرا، سیف الدین الشتیوي رئیس مصلحة التراخیص المالیة

السادة:والجمعیاتوالمنظماتعن المصالح اإلداریة وحضر

مجید عن جمعیة  عبد الباسط بن حسن عن نقابة متساكني المحطة السیاحیة قلیبیة البیضاء، سنیة ال

عن الرابطة التونسیة للدفاع القلب األبیض، نورشان السناني عن رابطة الناخبات التونسیات، نبیل متاع هللا

. وجمع من المواطنینومروان الجنحاني عن الغرفة الفتیة العالمیة الناصرأشرف، عن حقوق االنسان

السید شكري الحجام كاھیة مدیر بمساعدة مقرر الجلسة : السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة

الشؤون المالیة. 

محمد بوعفیف وسنیة فرج هللا.ضر الجلسة السیدان : العضوان المنتخبان إلمضاء مح

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

رئیس البلدیة بكلمة رحب في مستھلھا بالحاضرین وبعد أن  جمال الحجامافتتح الجلسة السید 

السیدین فوزي  ء عرض علیھم مقترح استعرض جدول أعمال الجلسة كما جاء في نص االستدعا

جدول األعمال وھما: إضافة نقطتین في مستھل الحجام ووفاء االنقلیز المتعلق ب

المدینة. تغییر مكان انجاز مجسم تذكاري بمفترق مدخل -

رخصة بناء جامع أبو بكر الصدیق بحي البستان. -

وبعد الموافقة على إضافتھما وقبل الشروع في التداول في جدول األعمال تدخل السید محمد 

والشغل و وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة وطلب توضیح  بوعفیف رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة 

على المستوى الوطني  158على مستوى الوالیة و13تبة اكتفاء بلدیة قلیبیة بالمروحیثیاتسبب

دة سنیة فرج هللا  في سلم الشفافیة الذي أصدرتھ منظمة بوصلة یوم الجمعة الفارط وقد أجابتھ السی

فنون والثقافة والتربیة والتعلیم بأن المنظمة اعتمدت في تصنیفھا على موقع واب  رئیسة لجنة ال

وقد طلبنا من جمعیة  لألنترنات الوكالة التونسیة مناشكال تقني البلدیة فقط المغلق حالیا بسبب

ودعم إجابتھا  بوصلة التقریر التفصیلي المعتمد إلسناد النقاط لالعتراض علیھ وتصحیح الوضعیة ،

المفتوحة واإلعالم والتواصل  مقراطیة التشاركیة والحوكمةالسید شادي بن سلیمان رئیس لجنة الدی

والتقییم الذي قال أنھ زیادة على أن البلدیة ال تتحمل مسؤولیة غلق الموقع لم تبقى مكتوفة األیدي بل  

Open) وبموقع FBعملت على نشر المعلومة على صفحتھا الرسمیة للتواصل االجتماعي (

baladiati .
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تبعا لالتفاقیة المبرمة بین وزارة  أعلم السید رئیس لجنة النظافة والصحة والبیئة الحاضرین أنھ 

والمتعلقة بتمویل مشروع بیئي متكامل في 2019نوفمبر 18الشؤون المحلیة والبیئة وبلدیة قلیبیة بتاریخ 

خل المدینة بمجسم.والمتمثل في مشروع تجمیل مد2018إطار جائزة أنظف البلدیات لسنة 

والذي سیتم  2019نوفمبر 7بتاریخ قامت بلدیة قلیبیة باستشارة عمومیة الختیار مجسم ھندسي 

بمدخل المدینة، إال أنھ وبعد أن قامت البلدیة بمكاتبة اإلدارة الجھویة للتجھیز  الطریق الحزامیةانجازه بمفترق 

المذكور سوف یتم إحداث تغییرات على مكانھ الحالي عند  بنابل لمزید اإلعالم والتنسیق أفادتنا أن المفترق 

الشروع في إنجاز الطریق الحزامیة وبالتالي فإنھ ال یمكن تركیز المجسم المذكور بھ. 

دیسمبر 13وبعد التداول في الموضوع في إطار لجنة النظافة والصحة والبیئة في جلستھا لیوم 

ن المقترح بمفترق شارع البیئة وشارع الشھداء على مستوى مقر  تم االتفاق على أن یتم استبدال المكا2019

الحمایة المدنیة على أن تقع إعادة االستشارة العمومیة الختیار المجسم المناسب من جدید. 

وخالل النقاش أفاد السید المدیر الفني للبلدیة الحاضرین بأن مفترق شارعي البیئة والشھداء قد تطرأ 

بمناسبة انجاز مفترق دوراني بھ أو بمناسبة انجاز الدراسة المروریة للمدینة ،  علیھ ھو اآلخر تحویرات 

شھد تأخیرا في االنجاز وقد تُلغى االعتمادات المرصودة في الغرض من قبل الوزارة وحیث أن المشروع 

وھو ما یقتضي االسراع والتفكیر في مكان جدید لتركیز المجسم أو إعادة النظر في البرنامج . 

وبعد التداول قرر المجلس البلدي ارجاء النظر في مقترح لجنة النظافة إلى جلسة قادمة.

2

وعضو اللجنة الفنیة لرخص عرضت السیدة وفاء األنقلیز مقررة لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة

بناء جامع أبو بكر الصدیق بنھج الطاھر صفر على الحاضرین حیثیات ملف رخصة البناء

وطالبت بإعادة النظر في الملف لعدم استجابة المشروع للتراتیب العمرانیة والمقاییس  الجوفي،البستان بحي

27جوان و 14ماي و 10الفنیة المعتمدة حیث تم رفضھ من طرف اللجنة الفنیة في ثالث مناسبات بتاریخ 

رغم وجود العقار المخصص لبناء المسجد 2019أكتوبر 11الموافقة في لیتحصل على2019سبتمبر 

بتقسیم عمراني غیر مصادق علیھ، ودون األخذ بعین االعتبار لما جاء في منشور وزارة الشؤون الدینیة عدد  

الذي یضبط المواصفات والمقاییس التي یتعین تطبیقھا في بناء المساجد وینص  2008مارس 04بتاریخ 5

ضرورة بناء الجامع ضمن الخارطة المسجدیة لمثال التھیئة العمرانیة ووجود الحاجة إلى ذلك. على
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ھذا ما تم تسجیلھ في إثارة السیدة وفاء االنقلیز مقررة لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة واقترح السید  

البناء. الفنیة لرخص لجنة الرئیس البلدیة إحالة إثارة السیدة المستشارة على 

32020

على السادة أعضاء المجلس البلدي مقترح تحدید موعد الجلسات التمھیدیة  عرض السید رئیس البلدیة 

یلي: كما 2020والدورات العادیة لسنة  

الدورة العادیة األولى :
على الساعة العاشرة صباحا 2020جانفي 26یوم األحدالجلسة التمھیدیة : -

على الساعة العاشرة صباحا 2020فیفري  23األحد العادیة: یومالجلسة -

الدورة العادیة الثانیة :
على الساعة العاشرة صباحا 2020أفریل  19یوم األحدالجلسة التمھیدیة : -

صباحا على الساعة العاشرة2020ماي  31یوم األحد الجلسة العادیة :-

الدورة العادیة الثالثة:
على الساعة العاشرة صباحا 2020جوان  21یوم األحد الجلسة التمھیدیة : -

على الساعة العاشرة صباحا 2020جویلیة 25یوم السبت:الجلسة العادیة -

الدورة العادیة الرابعة:
العاشرة صباحا على الساعة 2020أكتوبر  25األحدالتمھیدیة: یومالجلسة -

على الساعة العاشرة صباحا 2020نوفمبر 22األحد العادیة: یومالجلسة -

جانفي  09نھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ وأفادھم بأ

وأبدى رأیھ بالموافقة على ھذا المقترح. 2020

وبعد التداول صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على المواعید المذكورة.

4

10مضمونة الوصول بتاریخ وردت على البلدیة  مراسلة الحاضرین أنھ أعلم السید رئیس البلدیة 

من عضویة المجلس من خاللھا عن تقدیم إستقالتھا ناتعلمروضة الزمرلي صادرة عن السیدة 2020جانفي 

. البلدي
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المتعلق بمجلة 2018ماي 9المؤرخ في 2018لسنة 29عدد للقانون األساسيوحیث أنّھ تبعا 

للعضو بالمجلس البلدي أن یُقدم  " یلي:الفقرة األولى على ما205الجماعات المحلیة الذي نص بالفصل 

ویتم إعالم الوالي  لمعاینتھا،الذي یعرضھا على المجلس البلدي في أول إجتماع یعقده إستقالتھ لرئیس البلدیة

. "المختص ترابیا بذلك 

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي معاینة استقالة السیدة روضة الزمرلي من  وعلیھ 

عضویة المجلس. 

والتي مفادھا أن االستقالة ألسباب  رنص اإلستقالة على مسامع الحضووقد تال السید رئیس البلدیة

وتمت معاینتھا من المجلس البلدي الذي فوض لرئیسھ إتمام باقي اإلجراءات في الغرض بالتنسیق مع  شخصیة

. 01مصالح الوالیة والدائرة الفرعیة للھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات بنابل 

5

التھیئة العمرانیة لمدینة قلیبیة  ن مثالالتراخیص العمرانیة الحاضرین أأعلم السید رئیس مصلحة 

قد خول للباعثین العقاریین انجاز 2010نوفمبر 01ـدد بتاریخ 2850المصادق علیھ بمقتضى األمر عـ

متر وبعد 15عملیات جماعیة قوامھا طابق أرضي وثالثة طوابق علویة دون أن یتجاوز ارتفاعھا 

مصادق علیھ . المرور بتقسیم 

تقسیم قطعة أرض تمسح حوالي  وعلى ھذا األساس تقدمت شركة القصیبي للبعث العقاري بملف 

كائنة بقلیبیة البیضاء. م م6000

 

09/08/2016لجنة الجھویة للتقسیمات  ال :
للتقسیمات موافقتھا على ملف التقسیم الخاص بالعملیة الجماعیة لشركة  بدت اللجنة الجھویة أ

القصیبي للبعث العقاري لمجمع سكني قوامھ طابق أرضي و ثالث طوابق علویة رغم معارضة ممثل 

البلدیة على العلو األقصى المسموح بھ و المطالبة باإللتزام بطابق أرضي و أول وثاني جزئي حسب 

. 2014/ 30/01ن بعض األجوار ونقابة المالكین و البلدیة و الباعث العقاري بتاریخ اإلتفاق المبرم بی

 12/2016/ 29لجنة رخص بناء :
ع مثال التقسیم و المشروع  یرجى لمزید الدرس و النظر في مدى تطابق كراس شروط التقسیم م

جانفي 30بتاریخ ضات المقدمة من طرف األجوار و محضر اإلتفاق اوفي مدى وجاھة االعتر، المقدم

2014  .
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 26/01/2017والبیئةالشؤون المحلیة استشارة لوزارةتوجیھ طلب :
توجیھ طلب استشارة حول ملف رخصة بناء شركة القصیبي لوزارة الشؤون المحلیة و البیئة عن  

طریق والي نابل. 

 23/02/2017لجنة رخص بناء :
. البیئةوالموجھة لوزارة الشؤون المحلیة طلب االستشارةیرجى لمزید الدرس و انتظار االجابة على 

  11/2017/ 24وصول الرد على طلب اإلستشارة الموجھة لوزارة الشؤون المحلیة و البیئة :
ورد بنص إجابة وزارة الشؤون المحلیة و البیئة ان على البلدیة عرض ملف رخصة البناء  

البناء و البت فیھ طبقا للقانون أي وفقا لمثال التھیئة العمرانیة المذكور على أنظار اللجنة الفنیة لرخص 

. 2016/ 09/ 05المعتمد لبلدیة قلیبیة وكراس شروط التقسیم المصادق علیة بقرار المؤرخ في  

 02/03/2018و  12/2017/ 15لجان رخص بناء :
ء بطلب  عمال بما جاأنظار اللجنة الفنیة لرخص البناءتم عرض ملف رخصة البناء على 

اإلستشارة ولم یتحصل على موافقة اللجنة الفنیة وذلك نظرا لوجود بعض اإلحترازات الفنیة بخصوص 

المشروع المقدم.

 04/2018/ 04لجنة رخص بناء :
تحصل ملف رخصة البناء على الموافقة المشروطة للجنة مع ضرورة القیام ببعض االصالحات  

عرضھ على اللجنة. وإعادةباألمثلة 

 09/07/2018جلسة تواصل :
تمت دعوة جمیع األطراف المعنیة بالملف إلى جانب بعض مكونات المجتمع المدني و أعضاء  

النظر تحت اشراف السید رئیس لجنة األشغال.  لجنة األشغال لجلسة تواصل و تقریب لوجھات

  15/08/2018توجیھ مراسلة لشركة القصیبي للبعث العقاري :
دار من نقاش و بعد اإلستماع لجمیع األطراف الحاضرة بجلسة التواصل بتاریخ  على ضوء ما

م بتاریخ  تمت دعوة شركة القصیبي للرد كتابیا بخصوص ما ورد بمحضر اإلتفاق المبر2018/ 07/ 09

بین جمیع األطراف. 2014/ 01/ 30

 30/08/2018و08/2018/ 07من شركة القصیبي للبعث العقاري  مكتوب:
حول تمكین الشركة من رخصة بناء وذلك بعد استفاء الملف لجمیع الوثائق المطلوبة وموافقة  

. 04/04/2018اللجنة الفنیة لرخص البناء بتاریخ

 08/2018/ 30الى رئیس البلدیةمكتوب من والیة نابل :
.حول إعادة عرض الملف على أنظار اللجنة الفنیة لرخص البناء في أقرب اآلجال
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 2018/ 09/ 13الى البلدیةمن شركة القصیبيمحضر تنبیھ :
تنبیھ حول تمكین الشركة من رخصة البناء تماشیا مع الموافقة الصادرة عنھا بتاریخ  

االمر للقضاء وتحمیل البلدیة جمیع المصاریف و الغرامات و التعویض عن  او رفع 2018/ 05/ 15

الضرر الحاصل. 

 2018/ 03/10بتاریخ العمرانیةشغال والتھیئة األلجنة :
لألستاذة إیناس الدالي بعد ان تم تمكینھا من الوثائق المتعلقة بالمشروع  وبعد أن تم اإلستماع

یمكن أن ینجر عن  قامت ببسط جمیع الفرضیات الممكنة في حالة منح الترخیص أو اإلمتناع عنھ وما

ذلك من تبعات ، وفي صورة تمسك الشركة باللجوء للقضاء إقترحت ضرورة التشاور بین أعضاء  

واألخذ بعین اإلعتبار لجمیع الحیثیات.  المجلس 

 2019/ 02/ 01شركة القصیبيمحضر جلسة عمل بین البلدیة وممثلین عن :
لجنة األشغال ولجنة رخص البناء  تم عقد جلسة عمل بمقر البلدیة بحضور كل من السید رئیس 

تداول حول المشروع السید عبد الحمید القصیبي و الممثل القانوني للشركة وذلك للنظر والنقاش والو

. 01/2019/ 02المقترح من طرف الباعث العقاري و المودع بتاریخ 

حیث أن الباعث العقاري أخذ بعین اإلعتبار بعض البنود الواردة بمحضر اإلتفاق المبرم بتاریخ  

و التي من أھمھا العلو األقصي للمشروع أي دھلیز وطابق أول وثاني جزئي وفتحة 2014/ 01/ 30

مشروع لضمان رؤیة البحر بالنسبة للمجمع السكني الخلفي. تتوسط ال

كما تمت دعوة الشركة إلجراء بعض التحویرات على المشروع من أھمھا إعادة النظر في  التطرق  

لسطح الطابق الثاني وعرض بعض الطرقات و الحفاظ على ممر المترجلین والتقلیص من علو مدخل 

ائي. المشروع وتسویة وضعیة المحول الكھرب

 2019/ 03/ 29شركة القصیبيمحضر جلسة عمل بین البلدیة وممثلین عن :
تم عقد جلسة عمل بمقر البلدیة بحضور كل من السید رئیس البلدیة ورئیس لجنة األشغال ولجنة 

رخص البناء و المساعد الثاني لرئیس البلدیة وذلك للتداول والنقاش حول المشروع المقترح من طرف  

تم اإلتفاق علیھ بمحضر الجلسة المنعقدة بالبلدیة بتاریخ  ي على ضوء ماالباعث العقار

01 /02 /2019.

التحویرات على المشروع وبعد النقاش تم اإلتفاق على دعوة صاحب المشروع إلجراء بعض

متر كحد أدنى  9عرض ممر المترجلین ذلك بالرجوع لمحضر اإلتفاق السابق وذلك بإحترامالمقدم و

یفید تسویة وضعیة المحول الكھربائي. متر وتقدیم ما12وإحترام عرض الطریق من الجھة الجوفیة  
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  12/04/2019لجنة رخص بناء :
02/2019/ 01على ضوء جلسات العمل المنعقدة بین البلدیة وشركة القصیبي بتاریخ 

بعین اإلعتبار ةآخذ2019/ 04/ 05خصة بناء بتاریخ بإیداع ملف رقامت الشركة 2019/ 03/ 29و

تم اإلتفاق علیھ سابقا. ما

التي  12/04/2019وبعد عرض الملف على أنظار اللجنة الفنیة لرخص البناء المنعقدة بتاریخ 

التراتیب العمرانیة الخاصة بالمنطقة والعقار (التقسیم). احترامأبدت رأیھا بعدم الموافقة وذلك نظرا لعدم 

 2019/ 21/06شغال والتھیئة العمرانیة  األلجنة:
تعلقة بالموضوع طلب رئیس  ن مكنت األستاذة إیناس الدالي البلدیة من تقریر اإلستشارة المأبعد 

لیبیة البیضاء وعرض الموضوع والتشاور ثم  قونقابة متساكنيسة مع المجتمع المدني عقد جلاللجنة 

عرض الملف على المجلس البلدي في الجلسة العادیة القادمة. 

  2019/ 20/08الملف المقدم بتاریخ :
وإعداده لبرمجتھ ضمن لجنة رخص البناء  2019/ 08/ 20عند دراسة الملف المودع بتاریخ 

تبین أن شركة القصیبي قامت بتقدیم مشروع یستند  ، یب التفاضلي لتاریخ ورود الملفاتحسب الترت

بتاریخ  2850العمرانیة المنطبقة على المنطقة أي حسب مثال التھیئة المصادق علیھ باألمر للتراتیب

مصادق علیھ بتاریخ  جماعیة الخاصة بالعقار (تقسیم العملیة الولكراس شروط تقسیم 2010/ 11/ 01

. 2019/ 12/04) وذلك تطبیقا لرأي اللجنة الفنیة بتاریخ 2016/ 08/ 09

الذي  ھو نفس المشروعأنھ 08/2019/ 20المقدم بتاریخ لیة للمشروعنالحظ بعد الدراسة األو

المطلوبة.بعد القیام بالتعدیالت 04/04/2018تحصل على موافقة اللجنة الفنیة لرخص البناء بتاریخ 

 26/09/2019قضیة بتقدیم إعالم :
بتقدیم قضیة ضد بلدیة قلیبیة تم نشرھا بالدائرة اإلبتدائیة للمحكمة اإلداریة قامت شركة القصیبي 

ملیون  12ــــــدد بدعوى في المسؤولیة اإلداریة قصد التعویض بحوالي 02100457بنابل تحت عـــــ

دینار. 

2019/ 16/10مراسلة من الھیئة التونسیة لالستثمار :
بخصوص مدھا بجمیع 2019أكتوبر 16تلقینا مراسلة من الھیئة التونسیة لإلستثمار بتاریخ 

وثائق المتعلقة باآلراء الفنیة المعطیات المتعلقة بمآل طلب الترخیص والملف المودع مرفوقا بجمیع ال

البلدیة وطالبنا بعقد جلسة عمل بین 2019/ 30/10اإلداریة ولقد تمت إفادتھا بالمطلوب بتاریخ و

والھیئة لدراسة الملف. 
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 01/11/2019قضیة إعالم بتقدیم :
قامت شركة القصیبي بتقدیم قضیة ضد بلدیة قلیبیة تم نشرھا بالدائرة اإلبتدائیة للمحكمة اإلداریة 

ــ  ـــــدد بدعوى إلغاء قرار ضمني في رفض رخصة بناء. 02100484بنابل  تحت عـــ

2019/ 08/11ة لالستثمارجلسة عمل بالھیئة التونسی :
دعوة كل من المھندس المعماري التابع لشركة القصیبي للبعث العقاري والمھندس المعماري للبلدیة 

للجلوس معا وتقدیم مقترحات مشتركة في تحویرات جدیدة لصیاغة المشروع مع االخذ بعین االعتبار 

البلدیة وشركة القصیبي للمصادقة تقلیص العلو وتقلیص طفیف للساحة الجملیة وعرضھا على رأي 

 2019/ 26/11لجنة األشغال و التھیئة العمرانیة :
علیھ بجلسة العمل المنعقدة بالھیئة التونسیة لالستثمار و الجلسات السابقة بالبلدیة  عمال بما تم اإلتفاق

كان رأي لجنة األشغال و التھیئة العمرانیة بأنھا ال ترى مانعا من تمكین شركة القصیبي للبعث العقاري 

اإلتفاقیة نظرا وأنھ یتماشى مع ما جاء في2019من رخصة بناء حسب المشروع المقترح في نسختھ لــ

وعرض الملف على أنظار المجلس البلدي في جلستھ القادمة وتحفظ كل من السید 2014المبرمة في 

أحمد المسلماني و السیدة وفاء األنقلیز. 

2019/ 29/11جلسة عمل بالھیئة التونسیة لالستثمار :
التزم المستثمر بطرح كل القضایا المنشورة ضد بلدیة قلیبیة -

التزم رئیس بلدیة قلیبیة بعرض الموضوع على أنظار المكتب والمجلس البلدي ومد الوكالة برزنامة -

الجلسات.

 2020/ 01/ 09جلسة المكتب البلدي :
على الساعة  2020جانفي 15تقرر دعوة كافة أعضاء المجلس البلدي لحضور جلسة یوم األربعاء

بل ھندسي والفني لمشروع شركة القصیبي للبعث العقاري قالرابعة مساء لالطالع على الملف التفصیلي ال

. 2020/ 01/ 19عرضھ على أنظار المجلس البلدي یوم األحد  

 

: وفاء االنقلیزالسیدة *
المجلس منحھا مساحة إضافیة من الوقت في مداخلتھا بصفتھا مقررة لجنة األشغال والتھیئة  استسمحت

العمرانیة ونظرا لغیاب السید رئیس اللجنة. أشارت إلى أن الملخص المقدم منقوص ویطرح الموضوع من  

ني  متساكجانب واحد فقط حیث أنھ ال یحتوي على االعتراضات ومحاضر التنبیھ المقدمة من طرف 

في إلغاء قرار صادر عن  15/05/2018وكذلك القضیة المنشورة بتاریخ 2013منذ سنة AZUREإقامة
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للتجھیز واإلسكان متعلق بإسناد ترخیص إلنشاء مركب سیاحي بقلیبیة البیضاء لفائدة شركة اإلدارة الجھویة

القصیبي للبعث العقاري، وتساءلت عن اقتصار جلسات التواصل مع الباعث العقاري دون عقد جلسات مع 

طورات وعدم إعالمھم بت 2018/ 10/ 03منذ دعوتھم في إطار لجنة األشغال بتاریخ AZUREممثلي إقامة

الملف إال في مراحل متقدمة. كما أشارت إلى عدم تسلم أعضاء المجلس لتقریر االستشارة القانونیة في  

كما ھو مذكور في الملخص المقدم أعاله بل تم تمكینھم من االطالع علیھ أثناء ھذه الجلسة 2019/ 06/ 21

قصیبي للبعث العقاري من طرف رئیس  االستثنائیة وبطلب منھا. كما استغربت إمضاء قرار التقسیم لشركة ال

النیابة الخصوصیة السابقة رغم معارضة ممثل البلدیة عند عرضھ في اللجنة الجھویة للتقسیمات ودون األخذ 

بعین االعتبار العتراضات المتساكنین وما ینص علیھ عقد البیع، والحال أنھ كان من المفروض على البلدیة  

بعین االعتبار لكراس شروط تقسیم قلیبیة البیضاء أثناء مراجعة مثال التھیئة  وإدارة التجھیز واالسكان األخذ 

وھذا یعتبر خطأ فادحا. وفي ھذا اإلطار طالبت بتفعیل االتفاقیة التي أمضتھا البلدیة مع 2010العمرانیة لسنة 

بقلیبیة البیضاء من  الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد والمعھد العربي لحقوق االنسان لحمایة المحطة السیاحیة 

التشویھ العمراني مما سیغنینا عن أي تكالیف للتقاضي ویضمن حقوق المتساكنین. كما أشارت إلى تخوفھا من  

التشویھ العمراني الذي سیمس من جمالیة المنطقة نظرا لوجود مساحات أخرى ھامة محاذیة للمشروع سیتقدم  

انعكاسات على الشریط الساحلي وعدم استیعاب البنییة  أصحابھا بطلب ترخیص بنفس المواصفات وما لھ من 

التحتیة من طرقات وشبكات تطھیر لمثل ھذه المشاریع والعدد الھائل من المتساكنین. 

وختمت تدخلھا باعتراضھا على المشروع بصفتھا عضوة باللجنة الفنیة لرخص البناء وأنھ في حال 

فضھا ھذا على وجود اعتراضات وقضیة منشورة من عرض الملف على أنظار اللجنة فإنھا ستعتمد في ر

ضد إنجاز المشروع في صیغتھ الحالیة وكذلك على ما جاء في منشور AZUREمتساكني إقامةطرف

الذي یؤكد  2018ماي 03وزیري الشؤون المحلیة والبیئة والتجھیز واالسكان والتھیئة الترابیة الصادر في 

دة للصبغة األصلیة للمنطقة وعدم مساسھا بالحقوق الفردیة المكتسبة في  على ضرورة احترام التقاسیم الجدی

إطار تقسیمات سابقة ،وتقریر االستشارة القانونیة لمحامیة البلدیة التي أكدت على ضرورة التزام شركة 

القصیبي للبعث العقاري بما ینص علیھ عقد البیع المبرم مع شركة قلیبیة البیضاء. 

:انشادي بن سلیمالسید *
بقطع النظر عن رأي لجنة رخص البناء طالما  طلب من المجلس رفض المشروع في صیغتھ المقدمة 

قلیبیة  لم یحترم كراس شروط تقسیم قلیبیة البیضاء وذلك حفاظا على الطابع الخاص للمحطة السیاحیة 

البیضاء وجمالیة المدینة مضیفا أن نقابة المتساكنین تدافع على الملف من منطلق المصلحة العامة ونحن  

كمجلس منتخب علینا أن نتبنى القضیة ونرفض الموافقة على الترخیص للشركة ، فلو قمنا بتعطیل الملف  
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وال أظن أن الشركة ستنتظر سنوات7أو 6والتقاضي من أجل تطبیق كراس الشروط ستدوم االجراءات 

سنوات. 7بعد  R+3أو حتى R+2الیوم لھا مردود مالي أحسن من R+1كل ھذه المدة فرخصة 

یوم صدور المنشور الوزاري  2018ماي 3تواریخ تثیر حسب رأیھ الشبھات وھي 3ثم تحدث عن 

یوم 2018ماي 6یوم موافقة اللجنة الفنیة لرخص البناء على الترخیص للشركة و2018ماي 4و

االنتخابات البلدیة .واقترح اتخاذ قرار مراجعة جزئیة لمثال التھیئة العمرانیة تخص المحطة السیاحیة  

لمجلس  قلیبیة البیضاء فقط لكون اجراءات المراجعة الكاملة للمثال تتطلب سنوات وطلب من أعضاء ا

تحمل المسؤولیة وابداء الرأي فصبغة المنطقة ومصلحة المدینة فوق كل اعتبار لذلك وجب الدفاع علیھا  

بكل الوسائل. 

:AZUREعبد الباسط بن حسن رئیس نقابة متساكني إقامة السید *
بشكل وبین أن تحرك نقابة المتساكنین شكر المجلس البلدي على إتاحة الفرصة في إطار التشاركیة

واعتراضھا على المشروع في صیغتھ المقدمة یأتي في إطار المصلحة العامة للحفاظ على جمالیة  تطوعي 

الوالي السابق.  2014وقد أقنعت الحجة األخیرة الموجودة في دستور المنطقة وحقوق األجیال القادمة 

وترك ثلثي مساحة R+1الذي ینص على بناء لیبیة البیضاءمذكرا بأن كراس شروط المحطة السیاحیة ق

منصوص علیھ في عقد شراء شركة القصیبي لقطعة األرض وقد قدمت نقابة المتساكنین  حدیقةكاألرض 

قضیة لمراجعة تقسیم ھذه األخیرة ونرجو من البلدیة عدم التسرع في البت في ملف الرخصة قبل الفصل 

وفي تعلیقھ على ما ورد بالتقریر المقدم واعتبار إصالحھا.ال یمكن آثارن في القضیة لما قد ینجر عنھ م

المشروع استثمارا قال بأنھ ال یعتبر بناء منازل تستغل شھرین وتبقى بقیة السنة شاغرة استثمارا مضیفا  

الحق  أن المالكین اقتنوا األراضي بأسعار مرتفعة لصبغة المنطقة وجمالھا وما جاء بكراس الشروط ولھم 

في الدفاع عن مصالحھم وتساءل لماذا لم یتم اعالمھم والتشاور معھم بمناسبة مراجعة مثال التھیئة  

في وطالب باالسراعR+3وتغییر صبغتھا من محطة سیاحیة إلى حي سكني 2010العمرانیة سنة 

الشروع في انجاز المراجعة الجزئیة لمثال التھیئة. 

إذا لم یتناغم مع المصلحة العامة فإنھ یصبح  أن قلیبیة لیست للبیع وأن القانون وختم تدخلھ بقولھ 

.للتجاوزات واالستبدادمدخال 

*السید جالل المجدوب المحامي:
لفنیین والخبراء ورجال القانون فقط لھم  كان على السید رئیس البلدیة طرح الموضوع بحیاد فاقال أنھ

أو في حالة أن یكون النص أھلیة البت في الموضوع مضیفا أن االجتھاد ال یتم إال في غیاب النص 

محمول على العموم وفي حالتنا ھذه النص صریح حیث أن الشراء تم بمقتضى عقد كتابي مسجل وكراس  
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الصحیح یقوم مقام  وجھالقد على ومن منطلق أنھ "ما عُ شروط تقسیم قلیبیة البیضاء بند من بنود العقد

من العقد إال بالتراضي أو بالتقاضي. القانون بین األطراف" ال یمكن تنقیح أي فصل 

*السیدة رجاء بن سالمة: 
عبرت عن قلقھا من عدم تقدیم كامل حیثیات الملف واالقتصار على الحدیث عنھ بدایة من أوت  

فقط متخوفة من أن یكون تم التالعب بھ. 2016

نبیل متاع هللا: السید *
دعا رئیس البلدیة إلى أن ال یكون محایدا في الحفاظ على جمالیة المنطقة وحقوق األجیال القادمة مبینا  

علیھ كراس شروط المحطة السیاحیة  تالمستندات الكافیة إلیجاد الحلول وإلزام الشركة بما نصأن للبلدیة 

قلیبیة البیضاء. 

سنیة المجید: السیدة *
على إقامة المشروع مخالفا لمقتضیات كراس شروط المحطة السیاحیة ودعت مكونات  اعترضت 

المجتمع المدني للتحرك في ھذا االتجاه حفاظا على جمالیة المدینة. 

*السید لطفي عطیة: 
للمنطقة والترخیص للشركة في انجاز المشروع طلب إیجاد حل وسط بعد القیام برفع طوبوغرافي

فندرة األراضي وارتفاع األسعار تضع البلدیة أمام حتمیة التشجیع على البناء العمودي.

محمد بوعفیف: السید *
قال أن الحیثیات التي لم ترد في التقریر المعروض والتي أشارت إلیھا السیدة رجاء بن سالمة اطلعنا  

ألشغال والتھیئة العمرانیة ثم أضاف أنھ بعد موافقة لجنة رخص البناء على  على أغلبھا في لجنة ا

البلدیة عدم تمكین الشركة من الرخصة ومواصلة مماطلتھا بإمكان ھذه وتعمد 2018المشروع في ماي 

فالشركة لھا مستنداتھا وختم تدخلھ بدعوة رئیس  بمبلغ ال قبل لھا بھاألخیرة أن تقاضینا وتغّرم البلدیة 

البلدیة إلى الدفاع على حق البلدیة وعدم التفریط فیھ وخسارة القضیة. 

*السید فؤاد المجید:
نبھ إلى وضعیة التقاضي وتساءل ھل لدى رئیس البلدیة الحجج والمستندات الالزمة لربح القضیة. 

*السیدة عائدة صمود: 
ھ الشركة ھو استثمار خاص بھا ولھا ولن یعود بالفائدة ال على المدینة وال على قوم بتبینت أن ما س

.R+1متساكنیھا وتمسكت بتطبیق كراس الشروط 
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*السید أحمد المسلماني:
COSباعتباره ال یحترم مسافة التراجع و قال أن النسخة األخیرة للمثال المقترح من الشركة كارثي

وھو ما سیتسبب في بروز اشكالیات عند تقدیم ملفات رخص بناء من بقیة المالكین بالتقسیم وفي  CUFو

صورة اتباعھ واالستئناس بھ ستصبح المحطة السیاحیة حي شعبي، وأضاف أنھ بعد تمكین البلدیة الشركة 

شروع یمكن لھا تقدیم ملف بناء طابق ثالث وھو حق یكفلھ لھا واتمام ھذه األخیرة المR+2من رخصة 

القانون. 

*السیدة حیاة الیحیاوي:
طلبت الترخیص للشركة في حدود ما یسمح بھ كراس الشروط الذي ھو أحد مكونات العقد ودعت إلى  

القیام باستشارة قانونیة في ھذا االتجاه لربح القضیة في صورة رفعھا من الشركة.

*السید حافظ الجبالي:
ومن منطلق المحافظة على  R+1قال أن المالكین اقتنوا األراضي على أساس كراس الشروط 

خصوصیة وجمالیة المنطقة وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للمالكین اقترح عدم الموافقة على الترخیص 

للشركة طبقا للمثال الھندسي المقدم من طرفھا. 

: *السیدة سنیة فرج هللا
اقترحت تعطیل المشروع إلى حین القیام بالمراجعة الجزئیة لمثال التھیئة العمرانیة. 

السادة : رانیة متاع هللا+ناجي ریدان+شیماء بالحاج عمر+محمد علي الجنحاني:*
على غرار بقیة  R+1طالبوا بالتزام الشركة بما جاء بكراس شروط المحطة السیاحیة قلیبیة البیضاء 

المالكین. 

*السیدة سلمى المجید:
دعت إلى تطبیق كراس الشروط للحفاظ على حقوق األجیال القادمة. 

*السید مجیدي النجیلي:
اقترح االسراع في تنقیح مثال التھیئة العمرانیة ثم عرض المشروع على اللجنة دون ذلك یطبق  

القانون. 

*السید ھشام االنقلیز: 
صبغة المنطقة وتشویھھا والمحافظة علیھا وأنھ ضد تغییرتجمیل المدینة الجمیع على قال بأنھ یلتقي مع 

یتجزأمع تطبیق كراس الشروط الذي أكد األستاذ المجدوب أنھ ال یزال ساري المفعول بحكم أنھ جزء ال و

مضیفا أن رد الوزارة على طلب االستشارة لم یقنعھ بقدر ما أقنعھ رأي المحامي ووضح حول من العقد 

رعنا في  ملیون دینار لذلك ش12د فما بالك بـ500ید بالتعویض أن البلدیة لیست مستعدة لدفع التھد
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اجراءات مراجعة مثال التھیئة العمرانیة وعلینا أن نعمل معا بلدیة ومكونات المجتمع المدني ونقابة  

ن لیس لنا من حل المتساكنین على توضیح ھذا الملف وإیجاد حل لھ على أسس قانونیة لكن في المقابل اآل

عملي إال عرض الملف على اللجنة الفنیة لرخص البناء. 

رئیس البلدیة:*السید
في  تمتبعد عرض المراحل والجلسات واالتصاالت واإلستشارات التيأوضح السید رئیس البلدیة أنھ

طبقا لما 2016سبتمبر05المصادق علیھ بتاریخ العملیة الجماعیة مشروع تقسیم ھذا الشأن اتضح أن 

لشركة یسمح 2010نوفمبر01بتاریخ 2850مراألمثال التھیئة العمرانیة المصادق علیھ ب یتیحھ 

.كما بین السید  وثالث طوابق علویة بق أرضي طاإقامة جماعیة قوامھابناء بللبعث العقاري القصیبي 

في نفس االتجاه تكانحول طلب اإلستشارة ة وزارة الشؤون المحلیة والبیئ رئیس البلدیة أن الرد الكتابي ل

لكن حین الترخیص في البناء .2016أي أن یقع إعتماد تقسیم العملیة الجماعیة المصادق علیھا سنة 

جاھدا من خالل اتصالھ مع المصالح ذات العالقة بالموضوع للعمل رئیس البلدیة حاول ذلك من رغم بال

جزئيأول وثانيأرضي وطابق بناء مجمع سكني متكون من على تمكین الشركة المذكورة من رخصة 

محضرموضوع وھو یتوسطھ فضاء بعشرین مترا لضمان رؤیة البحر بالنسبة للمجمع السكني الخلفي

السید عبد الحمید اقناعلقد تم والبلدیة والمستثمر وبین المالكین2014في جان30اإلتفاق المبرم بتاریخ 

ات خاصة بعد الجلسبالعودة لمقتضیات المحضر وتقدیم مشروع في ذلك السیاق وكیل الشركةالقصیبي

كما بین السید رئیس البلدیة أن المشروع المقترح والذي التي تم عقدھا بمقر الھیئة التونسیة لالستثمار .

متر مربع تقریبا من المساحة 400قل بحوالي المغطاة أقوامھ طابق أرضي وأول وثاني جزئي مساحتھ 

مستثمر وھذا على اللذلك من تكلفة مالیة ما و2016التي یمكن الترخیص فیھا حسب كراس شروط تقسیم 

طرفین حیث أن العقار المزمع إنشاؤه موجود في منخفض نسبیا مع في اعتقادي حل وسط یرضي ال

إقامة لى متساكنین الشيء الذي یقلل من عامل حجب رؤیة البحرع الكائنة بالجھة الخلفیة العقارات 

وبین السید جمال الحجام أنھ من باب المسؤولیة وبصفتھ رئیسا للبلدیة وبعد عدید االتصاالت مع ،’’أزور’‘

الحظ ضعف  رخیص في البناء بالتوالمصالح اإلداریة المعنیة في المجال العمراني والقانوني المختصین 

موقف البلدیة من الجانب القانوني فلیس من المستبعد تغریم البلدیة بمبالغ ھامة ال طاقة لھا بسدادھا جراء  

ط العملیة الجماعیة  كراس شروانص علیھت امتناعھا على تسلیم الرخصة طبقا للتراتیب العمرانیة التي 

أن الشركة قامت بتقدیم قضیة ضد بلدیة  خاصة 2010وكراس شروط مثال التھیئة العمرانیة 2016

دد بدعوى في ـ02100457ابل وضمنت تحت عـ قلیبیة تم نشرھا بالدائرة اإلبتدائیة للمحكمة اإلداریة بن

لقصیبي للبعث العقاري أخد أكثر مما ملف شركة اكما أشار السید جمال الحجام أن.المسؤولیة المدنیة 

الفنیة  شركة الحق في طلب عرض مشروعھا على اللجنة لفلیجب من الوقت والنقاش ویجب البت فیھ،
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لم یبق  بسطھ من معطیاتسرده وتم وبعد ماالمشروع من إحترزات على لرخص البناء بالرغم بما لھ

مبینا  الترخیص في البناء للشركة المعنیةحینخصوص ما یمكن إعتماده سوى استشارة المجلس في 

حرصھ على الحفاظ على مصلحة جمیع األطراف. 

السادة أعضاء المجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني الحاضرین  أوصىوبعد النقاش والتداول 

اري مقتضیات كراس شروط المحطة السیاحیة قلیبیة البیضاء  ضرورة احترام شركة القصیبي للبعث العقب

السیدین  ھذه التوصیة الذي ھو جزء ال یتجزأ من عقد شراء الشركة لقطعة األرض وقد اعترض على 

محمد بوعفیف وفؤاد المجید واحتفظت السیدة سعیدة النمر بصوتھا. 

6

بنھج بتسویغ محل مونوبري قامت أعلم السید رئیس مصلحة التراخیص العمرانیة الحاضرین أن شركة 

ھذا األخیر لبیع مواد البناء ثم شرعت في القیام  یستغلھ الفاضل بن عاشور من المدعو حمادة بن الشیخ كان 

ول على ترخیص من البلدیة.دون الحصبأشغال تھیئة 

 تقدمت شركة مونوبري بطلب للبلدیة للحصول على ترخیص للقیام بأشغال تھیئة  2019ماي22بتاریخ

فضاء تجاري مصحوب بعقد كراء وشھادة ملكیة ومثال ھندسي. 

 تم النظر في المطلب من طرف لجنة األشغال وأبدت رأیھا بعدم الموافقة نظرا  2019جوان 21بتاریخ

أن المشروع ال یستجیب للتراتیب العمرانیة للمنطقة حیث أن جزء ھام من العقار صبغتھ سكنیة وال یمكن و

برمجة نشاط تجاري بھ. 

 أجابت البلدیة الشركة بأنھ یتعین على ھذه األخیرة تقدیم ملف فني لعرضھ على  2019سبتمبر 06بتاریخ

لجنة رخص البناء. 

 كة مونوبري بطلب لالستفادة من القرار الصادر عن المجلس البلدي  تقدمت شر2019أكتوبر 01بتاریخ

حول توظیف معالیم على البنایات المقامة بدون رخصة 2019ماي 19بجلستھ االستثنائیة المنعقدة بتاریخ 

بمناسبة الترخیص بربطھا بمختلف الشبكات العمومیة.

 ونوبري للرد على المكتوب الوارد بتاریخ  ورد على البلدیة تذكیر من شركة م2019أكتوبر 18بتاریخ

. 2019أكتوبر01

 بأنھ یتعین  2019أكتوبر 01البلدیة على مكتوب الشركة الوارد بتاریخ أجابت 2019أكتوبر 25بتاریخ

على ھذه األخیرة االتصال بالبلدیة لخالص معلوم المساھمة في انجاز مأوى جماعیة حتى یتسنى تمكینھا من  

للربط بمختلف الشبكات العمومیة. تراخیص 
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 للنظر في طلب شركة مونوبري في الربط بمختلف  انعقدت لجنة األشغال 2019نوفمبر 26بتاریخ

الشبكات ، وخالل الجلسة تمت اإلشارة إلى أنھ نظرا لعدم اعتراض بعض األعضاء على إقامة المشروع فقد 

والشؤون االقتصادیة ولم یبدیا أي مانع على إقامة تم عرض الطلب على أنظار لجنتي الشؤون االجتماعیة 

المشروع نظرا لجدواه االقتصادیة وتوفیره لمواطن شغل، كما عرض الطلب على لجنة المرور التي فرضت 

اتجاه وحید بنھج الفاضل بن عاشور إستجابة لطلبات المواطنین. 

یص للربط بمختلف الشبكات مع خالص وبناء علیھ فقد وافقت لجنة األشغال على تمكین الشركة من تراخ

واقترحت تحریر قرار للتسویة واحتساب المعالیم على أنظار المجلس البلدي في دورتھ  المعالیم المستوجبة 

واعترضت على ذلك السیدة عائدة صمود ووفاء االنقلیز. 2019/ 12/ 07الرابعة بتاریخ  

 تم إعادة عرض الموضوع على لجنة األشغال وبعد أن تم بسط المعالیم التي  2019دیسمبر 27بتاریخ

یتعین توظیفھا حسب قرار المجلس البلدي والتي كانت كاآلتي: 

د 50.850,000معلوم المساھمة في انجاز مآوي جماعیة :-

د 600.000,000معلوم استغالل الطریق العام: -

تأجیل الموضوع إلى جلسة الحقة. اقترحت اللجنة 

 تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي : وبعد النقاش والتداول واعتبارا  2020جانفي 09بتاریخ

بناء جدید بل اقتصر تدخلھا على التھیئة الداخلیة للمحل فباستثناء السید ھشام إلى أن الشركة لم تقم بإضافة 

درس الملف وافق الحاضرون على االكتفاء بمطالبة الشركة بخالص ذي احتفظ بصوتھ لمزید الاالنقلیز 

معلوم المساھمة في انجاز المآوي وأوصوا بعرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي المزمع عقده  

. 2020جانفي 19صباح یوم األحد 

نظرا ألن  المطلوبة على تمكین الشركة المذكورة من التراخیصوقد اعترضت السیدة وفاء االنقلیز

لسنة  664واألمر عدد 2017لسنة 1253المشروع ال یستجیب إلى ما ینص علیھ األمر الحكومي عدد 

المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الترخیص في تركیز المساحات التجاریة الكبرى والمراكز 2013

نوبري الترخیص في إنجاز  التجاریة، كما طالبت بتوجیھ مراسلة إلى الجھة المعنیة التي أسندت لشركة مو

مركز تجاري دون حصولھا على رخصة بناء ودون استجابة المشروع للشروط التي نص علیھا األمر 

القانوني. كما طالبت بتوجیھ لفت نظر إلى الشرطة البلدیة لعدم استجابتھا لطلب البلدیة لرفع المخالفات التي  

،  رغم إعالمھا من طرف رئیس البلديترخیص مسبققامت بھا الشركة عند الشروع في أشغال التھیئة دون

.وساندھا في الرأي السید شادي بن سلیمان

النقاش وفي انتظار مراجعة المثال الھندسي والتأكد على عین المكان من المساحة المغطاة التي وبعد

ة القادمة للمجلس البلدي للتصویت تمت إضافتھا تقرر عرض الموضوع على أنظار الجلس
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7         


بمقتضى  تقترحالوكالة العقاریة للسكنيأعلم السید رئیس مصلحة التراتیب العمرانیة الحاضرین أ

تحیین كل من مساحة دائرة التدخل عقاري  2019دیسمبر 04الوارد علینا بتاریخ 11080المكتوب عدد 

. 2019أوت 03المدخر عقاري بالمنطقة البلدیة بقلیبیة المصادق علیھا من طرف البلدیة بتاریخ ودائرة

ھك170ھك إلى  180عقاري : من الدائرة التدخل -

ھك195ھك إلى  170عقاري : من الدائرة المدخر -






I-:اإلطار القانوني
یقترح ھذا االمر وفقا ألحكام :

محدثة لتھیئة المناطق السیاحیة  الالمتعلق بالوكاالت 1973/ 04/ 14المؤرخ في 1973لسنة  21القانون عدد 

. والسكنیةالصناعیة و

التعمیر  لق بإصدار مجلة التھیئة الترابیة والمتع1994/ 11/ 28المؤرخ في 1994لسنة 122القانون عدد

2005لسنة 71عدد وبالقانون12/2003/ 29ؤرخ في الم2003لسنة 78بالقانون عدد والمتمالمنقح 

. 2005/ 08/ 04المؤرخ في 

المؤرخ في 1974لسنة 33یتعلق بتنقیح األمر عدد 2001ماي 3مؤرخ في 2001لسنة 986أمر عدد 

.الخاص بتنظیم وتسییر الوكالة العقاریة للسكنى1974جانفي 21

II- :شرح االسباب
أمام ندرة االراضي المھیأة و التفاوت البین بین العرض و الطلب اضافة الى عدم السیطرة على  

االراضي الفالحیة تسعى الوكالة العقاریة للسكنى إلحداث رصید عقاري بمدینة قلیبیة و في إطار متابعة  

ة تدخل الوكالة العقاریة للسكنى  التوصیات المنبثقة عن الندوة الجھویة حول " التھیئة الترابیة و استراتجی 

2017فیفري 17و عمال بما جاء في اجتماع 01/2017/ 26بوالیة نابل" المنعقدة بمدینة الحمامات بتاریخ 

الھیاكل العمومیة بإنجاز المشاریع المبرمجة بمناطق تدخل الوكالة  التزامبمقر والیة نابل و خاصة "ضرورة 

ة محددة على المدى القریب و المتوسط و البعید".العقاریة للسكنى " في إطار رزنام
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بمقر الوالیة حول موضوع قطاع 2018فیفري 02وتطبیقا لتوصیات جلسة العمل المنعقدة بتاریخ 

السكن بالوطن القبلي والتي من خاللھا تمت دعوة الوكالة إلجراء بعض التعدیالت في برنامج التدخل الزمني  

ضمن المشاریع المبرمجة على المستوى القریب. وذلك عبر إدراج تقسیم قلیبیة

III-مقترح الوكالة ومراحل المشروع ومكوناتھ:
:المراحل التي مر بھا المشروع-أ

2017مارس 01الوارد علینا بتاریخ 1505الوكالة العقاریة  للسكنى بمقتضى المكتوب عدد اقترحت-

بمكتب الضبط المركزي احداث دائرة تدخل عقاري على مساحة تقدر 1670و المسجل تحت عدد

ھك بالمنطقة البلدیة بقلیبیة من 230ھك ومنطقة مدخر عقاري على مساحة تقدر بحوالي 180بحوالي 

.)طریق تونس و الطریق الحزامیة و عین قرنز(الغربي للمدینة المدخلجھة

لمجلس النیابة استثنائیةتمت المصادقة على المشروع المقترح من طرف الوكالة ضمن دورة -

.  2017مارس  15الخصوصیة لبلدیة قلیبیة بتاریخ 

النیابة الخصوصیة على أنظار بعد عرض مقترح الوكالة العقاریة للسكني المصادق علیھ من قبل مجلس -

اللجنة الوطنیة لحصر التجمعات السكنیة و التوسعات العمرانیة صادقت ھذه األخیرة على  المشروع 

لكن بشرط حذف سبخة تاقدیمان (عین قرنز) من محیط المشروع . 2018سبتمبر  19المقدم بتاریخ  

على حدود  2019أوت 03صادق المجلس البلدي المنتخب خالل دورتھ العادیة الثالثة المنعقدة  بتاریخ -

عقاري بالمنطقة البلدیة بقلیبیة وذلك حسب ماھو منصوص علیھ  العقاري ومنطقة المدخر الدائرة التدخل 

. 2019جوان 14الوارد علینا بتاریخ  5688بمكتوب الوكالة العقاریة للسكني عدد 

أھداف المشروع  -ب

دیسمبر 04الوارد علینا بتاریخ 11080تقترح الوكالة العقاریة للسكني بمقتضى المكتوب عدد 

احداث بعض التحویرات على حدود  دائرة التدخل عقاري ومنطقة المدخر عقاري بالمنطقة البلدیة  2019

ك تبعا للحدود المنصوص علیھا  وذل2019أوت 03بقلیبیة المصادق علیھا من طرف البلدیة بتاریخ 

بمحضر معاینة اللجنة الوطنیة لحصر التجمعات السكنیة والتوسعات العمرانیة والمثال المرفق بھ. 

المنطقة المقترحة وخصائصممیزات -ج

ھك.  365المساحة الجملیة لدائرة التدخل العقاري ومنطقة المدخر العقاري تقدر بحوالي 

ھكتار 170مدینة قلیبیة على مساحة حوالي * دائرة تدخل عقاري ب

ھكتار 195* دائرة مدخر عقاري بمدینة قلیبیة على مساحة حوالي



192020 2020

19

تم اختیار ھذه المنطقة لعدة اسباب لعل اھمھا : 

 مدینة قلیبیة على المدى المتوسط  والبعید. بعدم توفر رصید عقاري لدى الوكالة العقاریة للسكنى

 عقاري سیسھل عملیة السیطرة على البناء و التقسیمات الفوضویة و الغیر قانونیة  احداث منطقة تدخل

خل المدن ومقومات العیش الكریم  حسب معاییر تلیق بمداانجاز برنامج التھیئة و التجھیز و یضمن 

توفیر جمیع المرافق لمتساكني المنطقة. و

یعتبر موقعا استراتیجیا یستوجب تھیئة تلیق  و الذي وجود العقار بمدخل مدینة قلیبیة من جھة الغربیة

بمدخل مدینة و یمكن ان یكون نواة لمدینة قلیبیة الجدیدة.

 العقارات مصنفة فالحیة وھي اراضي غیر مشجرة في غالبھا و تستغل في الزراعات الموسمیة وھي

لبلدیة لقلیبیة. متاخمة لمدینة قلیبیة و على حدود مثال التھیئة العمرانیة و تقع داخل المنطقة ا

 . العقار قابل للربط بمختلف الشبكات

: ما یترتب عن احداث منطقة تدخل عقاري و منطقة مدخر العقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكنى-د

احداث منطقة تدخل عقاري و منطقة مدخر العقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكنى ینجر عنھ : 

سنوات   ابتداء من  04سكنى بحق االولویة في الشراء  تمارسھ لمدة تمتع الوكالة العقاریة  لل

تمتع الوكالة العقاریة   تمرة واحدة كما تاریخ صدور االمر المحدث لمنطقة التدخل العقاري قابلة للتمدید

سنوات  ابتداء من تاریخ صدور االمر المحدث 06للسكنى بحق االولویة في الشراء  تمارسھ لمدة 

مرة واحدة مما سیسھل عملیة السیطرة العقاریة لضمان انجاز  مدخر العقاري قابلة للتمدیدلمنطقة ال

برنامج التھیئة و التجھیز الذي سیتم برمجتھ . 

ءات تغییر صبغة العقار من فالحیھ الى عمرانیة. تسھیل اجرا

 اعداد مثال تھیئة  تتولى الوكالة العقاریة للسكنى انجاز برنامج التھیئة و التجھیز من خالل

تفصیلي لدائرة التدخل. 

لجمیع ھذه االسباب ، تقترح الوكالة العقاریة للسكني استصدار امر بإحداث دائرة تدخل عقاري بمدینة 

في النھوض بھذه المنطقة و توفیر مقومات العیش الكریم  ھكتار مساھمة منھا170قلیبیة على مساحة حوالي 

للمواطن وتوفیر جمیع المرافق الضروریة لمتساكني المنطقة و استصدار امر بإحداث دائرة مدخر عقاري  

ھكتار للتوسع المستقبلي للمدینة. 195بمدینة قلیبیة على مساحة حوالي 

IV-طق المقترحةاتقدیم المن:
ل العقاري المقترحة: حدود منطقة التدخ-1

و ضفاف  27الغربیة بین طریق تونس ط.ج جھةالمن طقة المقترحة بمدخل مدینة قلیبیةتقع المن

ھك تقریبا. 170المتوسط و تشقھا الطریق الحزامیة و یمسح حواليالبحر األبیض 
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27: الطریق الجھویة  شماال

البحر األبیض المتوسط                           جنوبا: 

شیوة           ي :مدینة قلیبیة و وادشرقا

حدود منطقة المدخر العقاري المقترحة           :غربا

المقترحة: حدود منطقة المدخر العقاري -2

و ضفاف  27الغربیة بین طریق تونس ط.ج جھةالمن طقة المقترحة بمدخل مدینة قلیبیةتقع المن

ھك تقریبا. 195البحر األبیض المتوسط و تشقھا الطریق الحزامیة و یمسح حوالي  

27: الطریق الجھویة  شماال

والسبخةالبحر األبیض المتوسط جنوبا: 

منطقة التدخل العقاري المقترحة           : حدودشرقا

ر ا:وادي الحجغربا

المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على التحویرات بخصوص المساحة و الحدود  

المخصصة لكل من منطقة التدخل العقاري والمدخر العقاري قصد اتمام اجراءات استصدار األمر الخاص 

بإحداث منطقة تدخل عقاري ومدخر عقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكنى. 

ضاء المجلس البلدي باإلجماع عل حدود كل من منطقة التدخل العقاري  وبعد التداول صادق أع 

والمدخر العقاري لفائدة الوكالة العقاریة للسكني وذلك حسب الحدود المنصوص علیھا بالمثال المؤشر علیھ  

نھ  تم بیامن قبل اللجنة الوطنیة لحصر التجمعات السكنیة و التوسعات العمرانیة بعد حذف سبخة تاقدیمان وما 

سابقا. 

ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الظھر.
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