الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية

بلديــة تونــس
ــــــــــــ
الكتابة العامة
اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي
واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

المجلــس البلــدي
المدّة النيابيّة 2023 - 2018

*** ***
محضـر اجتماع المجلس البلدي

في جلسة استثنائية
جلسة يوم  28فيفري 2020

إنعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في جلسة استثنائية  ،وذلك يوم الجمعة  28فيفري
األول ،لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة
 2020على الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد منير الصرارفي المساعد ّ
وذلك في بداية الجلسة  ،ث ّم واصلت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ترأس هذه الجلسة ،
مقررة الجلسة ،والسيد حاتم بن قديم ،رئيس
وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية بصفتها ّ
الديوان وعدد من المسؤولين اإلداريّين والفنيّين ،كما حضر هذا االجتماع السيد مصطفي بن أحمد عضو مجلس
النواب وممثل عن المجلس الجهوي وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم ،وذلك بناء على البالغات الصادرة بالصحف
اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على الدّعوة اإلسمية
صها :
الموجهة لكافة أعضاء المجلـس البلدي في اآلجـال القانونيــة تحت عــدد  392بتاريخ  24فيفري  ،2020هذا ن ّ
تتشرف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة  ،بدعوتكم لحضور جلسة استثنائية للمجلس البلدي  ،الذي
"
ّ
تقرر عقده يوم الجمعة  28فيفري  2020علــى الساعــة التاسعة صباحا بقصر بلدية تونس بالقصبة "  ،وذلك
ّ
للنّظر مسائل قانونية وعقارية .
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جدول أعمال الجلسة :
 -1مشروع مداولة حول إنشاء المنطقة المصانة لمدينة تونس العتيقة.
 -2مشروع مداولة حول إحداث دائرة تدخل عقار لفائدة مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي.
تخص الشقة عدد "  2د "1
 -3مشروع مداولة حول الموافقة على تسوية وضعية عقارية وإتمام إجراءات تعاقد
ّ
من العمارة األولى الكائنة بنهج الحكيم كسار بالحفصية لفائدة ورثة المرحوم عز الدين البجاوي .
 -4مشروع مداولة حول طلب المواطن عز الدين العدولي التفويت له في قطعة أرض بالتقسيم البلدي .
 -5مشروع مداولة حول طلب المواطن محمد الغرايري تسوية وضععية عقاريعة تتمثعل فعي التفويعت لعه فعي قطععة
أرض إضافية متاخمة لمحل سكناه وتدخل ضمن الملك العمومي البلدي.
 -6مشروع مداولة حول إتمام إجراءات التعاقد لفائدة المواطنة سهام المزداري بخصعو

قطععة األرض ععدد 4

الكائنة بحي الخضراء.
 -7مشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقعد البيعع النهعائي بخصعو

المسعكن ععدد  541صعنف "و.أ.3.ن"

الكائن بحي الزهور الثالث بتونس.
 -8مشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي بخصو

المسكن عدد  490صنف "هـ" 3الكعائن

بحي الزهور الثالث بتونس.
 -9مشروع مداولة حول طلب تسوية وضعية شاغلي المساكن االجتماعية المسندة في اطار مشروع الوكايل
باستبدال عقود الكراء بوعود بيع.
 -10مشروع مداولة حول الموافقة على طلب إحالة قطعة األرض المعروفة بـ " البخارة " والكائنة بجبل الجلود
لفائدة بلدية تونس قصد استغاللها كمستودع بلدي ألقسام النظافة والطرقات والمناطق الخضراء
 -11مشروع مداولة حول طلب الموافقة على كراء محل تجاري كائن بالسوق البلدي بالمنزه التاسع.
 -12مشروع مداولة حول العقار الكائن بنهج البرنيطة عدد  11تونس .
 -13مشروع مداولة حول العقار الكائن بنهج الديوانة القديمة عدد  15مكرر تونس .
متسوغيها من األعوان البلديّين .
 -14مشروع مداولة حول طلب التفويت في بعض المساكن البلدية لفائدة
ّ
 -15تقرير حول ملف الشركة العقارية بالح ّمامات .
 -16مذكرة حول تقسيم أرض "خويرة" الكبارية.
 -17مشروع مداولة حول تحديد ثمن بيع المتر المربع المزمع اعتماده عند التسوية العقارية بمناطق التهيئة
العمرانية بزيتون الجربي وأرض الملوكي بالدائرة البلدية سيدي البشير .
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سادة :
وحضر الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر

الصفة بالمجلس

اإلسم واللقب

01

منير الصرارفي

02

األسعد خضر

األول لرئيسة البلدية
املساعد ّ
املساعد الرابع لرئيسة البلدية

03

كمال البلدي

رئيس دائرة احلرايرية

04

عماد العيادي

رئيس دائرة العمران

05

صاحل مباركي

رئيس دائرة جبل اجللود

06

هادية انجي مرواين

رئيسة دائرة الكبارية

07
08

سيف ال ّدين ابلعابد

رئيس دائرة ابب سويقة

سامية اللباسي

09
10

أمال املؤ ّدب
فتحي دخيل

11

عواطف الزاير

رئيسة دائرة العمران األعلى

12

هندة عباس

رئيسة دائرة سيدي البشري

13

عماد الدابيب

رئيس دائرة املنزه

14

احلبيب دهلوم

رئيس دائرة التحرير

15

خالد األزعر

رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية

16

سناء التليلي

رئيسة جلنة النظافة والبيئة ومحاية احمليط

17

بثينة الشايب

التصرف
رئيسة جلنة الشؤون املاليّة واإلقتصاديّة ومتابعة ّ

رئيسة دائرة اخلضراء
رئيسة دائرة املدينة
رئيس دائرة ابب البحر

18

حكيمة الكعيب

19

صربين الزواغي

20

حمرزية الربايكي

رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ابلنّيابة
رئيسة جلنة اإلعالم والتّواصل والتّقييم

رئيسة جلنة الشؤون اإلجتماعية وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة

21
22

الصغري بوعزي
أمحد
ّ

رئيس جلنة التفكري

عبد الرؤوف األغوايت

رئيس جلنة حفظ الصحة

23

عماد الرايحي

رئيس جلنة الشؤون العقارية والقانونية

24

هناء بن سعيد

رئيسة جلنة مراجعة املعاليم البلدية

25

وداد الداخيي

26

آمال بوزاين

رئيسة جلنة شؤون املرأة واألسرة واملسنّني
رئيسة جلنة التكوين والشغل والتنمية احمللية

27

نزيهة العكاري

رئيسة جلنة التبتيت

28

أمساء العكايشي

مستشار بلدي

29

مروى خلفت

مستشار بلدي

30

منجية مخيلي

مستشار بلدي

31

خليل بن حسني

مستشار بلدي

32

حممد ساسي البوثوري

مستشار بلدي

33

صاحل الدغري

مستشار بلدي

34

وداد األزرق

مستشار بلدي

35

عبري الطاليب

مستشار بلدي

36

حممد منري بن ميالد

مستشار بلدي

37

حممد رؤوف اهلاين

مستشار بلدي

38

لطفي بن عيسى

مستشار بلدي
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سادة :
وتغيّب عن الجلسة دون عذر كل من السيّدات وال ّ
ع/ر
39

الصفة بالمجلس

اإلسم واللقب
رانية الكرميي

املساعد الثاين لرئيسة بلدية تونس شيخة املدينة

40

عبدالرزاق البوزيري

املساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة املدينة

41

لسعد بوعزة

رئيس دائرة الوردية

42

فوزي العزايب

رئيس دائرة الزهور

43

اندية العوييت

رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات

44

جمدي املازين

رئيس جلنة الطاقة

45

هندة ابحلاج علي

رئيسة جلنة املساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني ورئيسة جلنة تسمية األهنج

46

غفران القناوي

رئيسة جلنة الطفولة والشباب

47

منجية اجلندويب

رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة

48

حممد علي الورهاين

مستشار بلدي

49

طارق السالمي

مستشار بلدي

50

كمال ايدير

مستشار بلدي

51

رجاء قمري

مستشار بلدي

52

أنيس الوساليت

مستشار بلدي

53

مهدي الرابعي

مستشار بلدي

54

رانية اليحمدي

مستشار بلدي

55

مليكة الباطيين

مستشار بلدي

56

حممد نعمان بن معاوية

مستشار بلدي

57

نزيهة غيزاوي

مستشار بلدي

58

راضية العياشي

مستشار بلدي

59

عفاف محدي

مستشار بلدي

و حضررررر الجلسررررة عررررن اإلدارة البلديررررة المرررردير ال ررررام للمصررررالح المشررررتركة وعرررردد اررررا ّم مررررن المررررديرين
ومتصرفي الدّوائر البلدية.
ال امين والمديرين وكوااي المديرين ورؤساء المصالح
ّ
مكونات اياكل المجتمع المدني .
كما حضر عدد اا ّم من المواطنين والب ض من ّ
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عمعععال بمقتضعععيات الفصعععل  218معععن القعععانون األساسعععي لمجلعععة الجماععععات المحليعععة "يتوووولى الكاتووو
العووووام للبلديووووة تابووووة المجلووووس البلوووودي وفوووو صووووورة يووووا أو عوووودم وجووووود اتوووو عووووام للبلديووووة ،يمكوووو
لووورئيس المجلوووس فووو بدايوووة ووو جلسوووة أن يعووويا أحووود أعووووائا ليقووووم بالكتابوووة ،ويقووووم بمسووواعدتا أحووود
موظف البلدية" .
وتبعععععا لععععذلك ،تتععععولّى السععععيدة حفيظععععة بلخيععععر مععععديمغ ،الكاتبععععة العامععععة للبلديععععة ،كتابععععة المحضععععر بصععععفتها
مقررة الجلسة .
ّ
إفتععععتس السععععيد منيععععر الصععععرارفي الجلسععععة متو ّجهععععا بعبععععارات التّرحععععاب بالسععععيد مصععععطفى بععععن أحمععععد
عضو مجلس النواب وممثّل عن المجلس الجهوي لوالية تونس .
لمة السيد مصطفى ب أحمـد:
عبّعععر السعععيد مصعععطفى بعععن أحمعععد ععععن سععععادته بمناسعععبة تعيينعععه كممثعععل ععععن المجلعععس الجهعععوي لواليعععة
تعععونس لمواكبعععة مختلعععف جلسعععات المجلعععس البلعععدي مضعععيفا أن تواجعععده فعععي أشعععغال المجلعععس البلعععدي لبلديعععة
سعععل المحليعععة و
تعععونس يعتبعععر شعععرف عظعععيم لمعععا لهعععذا المجلعععس البلعععدي معععن مكانعععة وأهميعععة كبعععر لعععد ال ّ
الجهوية  ،راجيا أن يساهم في تقديم اإلضافة ودفع العمل البلدي وتطويره.
وباعتبووووار توووووفار الناصووووا القووووانون  ،افتععععتس السععععيّد منيععععر الصععععرارفي ،المسععععاعد األول لرئيسععععة
بلديععععة تععععونس شععععيخة المدينععععة ،الجلسععععة و قععععدّم جععععدول أعمالهععععا قصععععد الموافقععععة عليهععععا قبععععل الشععععروع فععععي
عرضها قبل المصادقة .
ثم ّ أعطى الكلمة للسيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية ،لتقديم
النقطة األولى م م جدول أعمال الجلسة والمتمثلة ف مشروع مداولة حول إنشاء المنطقة المصانة لمدينة
تونس العتيقة.
هذا نصها:

 -1مشروع مداولة حول إنشاء المنطقة المصانة لمدينة تونس العتيقة:
وبعد ،تبعا لمكتوب صادر عن المعهدد الدويني لّتادرال المصدامب لمأداا خدواا ةصوصدياف ومةتّ دف
) (TPDموا إنخاء المنيقف المصونف لمدينف تونس العتيقف والتي تض ام غّب المعالم األأريف والتااريةيدف الها امدف
وال ريدة من نوعها والتي س اجّت ضمن قائمف اليونسكو لّت ارال العالمي منذ سنف .1979
ويبقددا لّ صددا  16مددن مجّددف ممايددف التاددرال األأددرخ والتادداريةي فد ا
دمن تعيددين المجموعددات التااريةيددف
والتاقّيدياف وضبي مدودها يت ام بقرار مخترك بين الوزير المكّاف بالتعامير والوزير المكّف بالتارال ويتةذ القرار
بعد ةذ ر خ الجماعات الممّايف وبعد ةذ ر خ الّاجنف الوينياف لّترال.
وبعددد درس المأدداا المقتددرر مددن يددرف لجنددف األخددواا والتاهيئددف العمرانيددف تمددت الموافقددف عّد مدددود
المنيقف المصانف لمدينف تونس العتيقف خرييف امترام التراتيدب العمرانيدف لمأداا التاهيئدف العمرانيدف لمديندف تدونس
المدرر فددي  9وت  2017وةاصددف األجددزاء ةدارد المدددود القديمددف لّمدينددف
المصداد عّيددا بدداألمر عدددد 891
ا
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العتيقف موضوع مأاا التاهيئدف العمرانيادف المنجدز مدن يدرف جمعيدفا صديانف المديندف والتدي هدي جدزء مدن منيقدف
مون ّورخ وجزء آةر من منيقف باب الةضراء.
فالمرغوب من مجّسكم الموقار التاداوا في هذا الموضوع والمصادقف عّيا.

التدخـــالت :
* تدخ السيدة أمال المؤد :
 أفعععادت السعععيدة أمعععال المعععؤدب رئيسعععة دائعععرة المدينعععة  ،أنعععه وقعععع التعععداول فعععي هعععذا الشععع ن صعععلب لجنعععة األشعععغالوالتهيئعععة العمرانيعععة وعلعععى إثعععره تععع ّم اقتعععرا ضععع ّم جعععزء معععن منطقعععة مونفلعععوري وجعععزء أخعععر معععن منطقعععة بعععاب
الخضعععرا ء وإدراجهمعععا ضعععمن حعععدود المدينعععة العتيقعععة وذلعععك للقيمعععة المعماريعععة والهندسعععية والثريعععة التعععي تحتويهعععا
مع الحر

على احترام التراتيب الخصوصية العمرانية لمثال التهيئة لمدينة تونس العتيقة .

وورأي فيوووا ،صووواد أعوووواء المجلوووس البلووودي
وبعووود التاوووداول فووو الموءووووع وإبوووداء الو ا
باأل لبيوووة الحاءوووري علوووى طلووو ءووو اج جووومء مووو منطقوووة مونفلووووري وجووومء أخووور مووو منطقوووة
با الخوراء وإدراجهما
ءم حدود المدينة العتيقة وإنشاء المنطقة المصانة لمدينة تونس.
وعلوووى إ ووور  ،التحقووو السووويدة سوووعاد بووو عبووود الووورحيج رئيسوووة بلديوووة توووونس يووويخة المدينوووة
لمواصلة رئاسة الجلسة .
و أحالت ا لسيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد خالد لزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية

لتقديم النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بإحداث دائرة تدخ عقاري لفائدة مشروع تثمي و
تهيئة سبخة السيجوم .
هذا نصها :

 -2مشروع مداولة حول إحداث دائرة تدخ عقار لفائدة مشروع تثمي وتهيئة سبخة
السيجوم :
ي
تبعـا لمكتوب صـادر عن وزارة التّجهيز واإلسكـان والتّهيئة التّرابيّة حول إحداث دائـرة تد ّخل عقار ّ
صادر عن المجلـس الوزاري المضيّق المنعقد في
لفائدة مشروع تثميـن وتهيئة سبخة ال ّ
سيجومي تنفيـذا للقـرار ال ّ
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أفريل

 .2017حيث

ي مساحة
تشمل دائرة التّدخل العقار ّ

(661,8

هك)موجودة داخل حدود المنطقة الترابية

لبلدية تونس من جملة المساحة الجملية للمشروع ( 1244هك) .وبعد درس المقترح المقدم في مثال دائرة التدخل
المعد من طرف ديوان قيس األٍ راضي والمسح العقاري خالل جلسة لجنة األشغال والتّهيئة العمرانيّة بتاريخ

29

جويلية 2019حيث عبّرت اللجنة عن شكرها ودعمها لوزارة التّجهيز واإلسكان والتّهيئة الترابية وكامل
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المتدخلين لسعيها في اإلسراع بإتمام الدّراسات وإنجاز هذا المشروع الذي سيضفي طابعا مميزا لتونس الغربيّة
والجنوبيّة على المستوى االقتصادي والتّنموي واالجتماعي مع المحافظة على التّوازن البيئي بالمنطقة،
ورأت اللّجنة ضرورة :
 - 1تشريك بلديّة تونس في كامل مراحل الدّراسات واإلنجاز وتكريسا للحكم المحلّي وباعتبار أن أكثر
من نصف مساحة المشروع توجد داخل حدودها.
سبخة مثل منطقة حي هالل والمالسين في دائرة
سكنية المتاخمة لل ّ
 - 2إدراج أجزاء من األحياء ال ّ
التّدخل العقاري إليجاد الحلول النّهائية والناجعة في نطاق هذا المشروع وخاصة من حيث حمايتها من
الفيضانات وغيرها من المشاكل التي تعاني منها.
سيارات بدائرة الكبّارية داخل حدود دائرة التّدخل
 - 3التّخلي عن إدراج منطقة منتزه المروج وسوق ال ّ
العقاري المقترحة ،حيث ّ
الراجعة لها بالملكية،
أن بلديّة تونس أعدت برامج لتثمين واستغالل هذه األراضي ّ
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أن بلديّة تونس ستواصل استغاللها لهاته األراضي في انسجام وتناغم مع أهداف مشروع
سبخة ومكوناته.
تثمين وتهيئة ال ّ
فالرجاء من مجلسكم الموقّر التّداول في الموضوع وإقرار رأي اللّجنة.
ّ

التدخالت :
* تدخ اآلنسة أسماء العكايش :
تساءلت اآلنسة أسماء العكايشي عن المقصود بإحداث دائرة تدخل عقاري .
* تدخ السيد خالد لمعر ،رئيس لجنة األيغال و التهيئة العمرانية:
أفاد السيد خالد لزعر ّ
أن المقصود بإحداث دائرة تد ّخل عقاري أن بعض المشاريع تتطلب قانونا إحداث
منطقة تدخل عقاري  ،و بمقتضى ذلك تقوم الدولة باالنتزاع لفائدة المشروع بمقتضى أمر.
* تدخ السيدة رئيسة دائرة المدينة :
أوردت السيدة آمال المؤدب ّ
أن المقصود بدائرة تدخل عقاري هو منطقة يقع ت هيلها و إعادة هيكلتها في
نطاق تهيئة عمرانية  ،فيقع إصدار أمر حكومي و تراتيب عمرانية خاصة بتلك المنطقة.
* تدخ السيدة الكاتبة العامة :
وضّحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونسّ ،
أن إحداث دائرة التدخل العقاري هو إجراء
يصدر ب مر و يسبق مثال التهيئة التفصيلي الذي ينص على كل التراتيب العمرانية مضيفة أن هذا اإلجراء
القانوني يعطي للدولة و لصاحب المشروع حق األولوية فال يمكن التفويت في العقار إال بالرجوع لصاحب
المشروع  ،و ذلك حماية لحوزة المشروع.
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وبعد التداول ف

أعواء المجلس البلدي بأ لبية

الموءوع وإبداء الرأي فيا ،صاد

الحاءري على إحداث دائرة تدخ عقاري لفائدة مشروع تثمي و تهيئة سبخة السيجوم .
وعلووووى ا وووور التحووووا السوووويدة سووووعاد بوووو عبوووود الوووورحيج بالجلسووووة وترأسووووها أعطععععت الكلمععععة للسععععيد عمععععاد
الريعععاحي ،رئععععيس لجنععععة الشععععؤون القانونيععععة والعقاريععععة وأمععععالك البلديععععة ،لتقععععديم النقطووووة العايوووورة موووو جوووودول
المعروفوووووة بوووووـ"البخارة" والكائنوووووة بجبووووو الجلوووووود

أعموووووال الجلسوووووة والمتمثلعععععة فووووو إحالوووووة اطعوووووة األر

الستغاللها مستودع بلدي ألاسام النظافة والطراات والمناطق الخوراء،
صها:
هذا ن ّ

 -3مشووووروع مداولووووة حووووول الموافقووووة علووووى طلوووو إحالووووة اطعووووة األر

المعروفووووة بووووـ "

البخووووارة " والكائنووووة بجبوووو الجلووووود لفائوووودة بلديووووة تووووونس اصوووود اسووووتغاللها مسووووتودع بلوووودي
ألاسام النظافة والطراات والمناطق الخوراء:
وبعووود ،فع ّ
ععإن العععدائرة البلديعععة بجبعععل الجلعععود تفتقعععر لمسعععتودع بلعععدي ألقسعععام النظافعععة والطرقعععات والمنعععاطق
الخضعععراء بععععد أن تعععم اسعععترجاع العقعععار العععذي كعععان يععع وي هعععذه المصعععالس معععن طعععرف الخعععوا

بمقتضعععى حكعععم

قضائي.
وحيعععث أن ععععدم تعععوفر رصعععيد عقعععاري علعععى ملعععك بلديعععة تعععونس بالمنطقعععة إلنشعععاء مثعععل هعععذا المسعععتودع
أثّر سلبا على مردود األداء البلدي في المجاالت المذكورة.
وبعععععالنظر لتعععععوفر قطععععععة أرض علعععععى ملعععععك الدولعععععة الخعععععا

ذات الرسعععععم العقعععععاري ععععععدد 121253

تعععونس  61595والمعروفعععة بعععـ " البخوووارة " يمكعععن اسعععتعمالها إلنشعععاء هعععذا المسعععتودع العععذي يععععدّ مطلبعععا مت كعععدا
ومل ّحا من طرف مجلس دائرة جبل الجلود.
وتبععععا لمعععا تقعععدّم ،فعععالمقتر الموافقعععة علعععى مبعععدأ طلعععب إحالعععة جعععزء معععن قطععععة األرض المعععذكورة أععععاله
مععععن طععععرف وزارة أمععععالك الدولععععة والشععععؤون العقاريععععة لفائععععدة بلديععععة تععععونس إلنشععععاء مسععععتودع بلععععدي ألقسععععام
النظافة والطرقات والمناطق الخضراء فوقها.

التدخـــالت :
* تدخ السيد خالد األزعر :
 طلعععب السعععيد خالعععد لزععععر رئعععيس لجنعععة األشعععغال والتهيئعععة العمرانيعععة إععععداد مثعععال هندسعععي لهعععذه القطععععة لمزيعععداإللمام بالموضوع.
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* تدخ السيدة نميهة العكاري :
أكعععدت السعععيدة نزيهعععة العكعععاري ،رئيسعععة لجنعععة التبتيعععت ،أن ثلثعععي قطععععة األرض المزمعععع اسعععتغاللها كمسعععتودع
وقعععع االسعععتيالء عليهعععا معععن قبعععل المعععواطنين و بالتعععالي البعععد معععن المصعععادفة المبدئيعععة للمجلعععس البلعععدي حتعععى تعععتم
موافعععا ة وزارة أمعععالك الدولعععة والشعععؤون العقاريعععة ،معععع العلعععم ب نعععه ال وجعععود ألراضعععي شعععاغرة إلنشعععاء مسعععتودع
بمنطقة جبل الجلود.

* تدخ السيد خلي ب حسي :
اعتبععر السععيد خليعععل بععن حسعععين أن النقععا

ال جعععدو منععه إذا لععم تطلعععب وزارة أمععالك الدولعععة و الشععؤون العقاريعععة

إجراء معاوضة و بالتالي علينا التصويت بالموافقة.

* تدخ السيد عماد الرياح :
وضععععس السععععيد عمععععاد الريععععاحي ،رئععععيس لجنععععة الشععععؤون القانونيععععة و العقاريععععة و أمععععالك البلديععععة أنععععه ال وجععععود
لمعاوضععععة مععععع الععععوزارة المعنيععععة لكععععن علععععى المجلععععس البلععععدي اإلسععععراع فععععي أخععععذ القععععرار نظععععرا لوجععععود أحععععد
المواطنين الراغبين في إنجاز مشروع على قطعة األرض المذكورة.

* تدخ السيدة آمال المؤد :
أشعععارت السعععيدة آمعععال المعععؤدب ،رئيسعععة دائعععرة المدينعععة  ،إلعععى ضعععرورة إععععداد مثعععال معععوقعي لقطععععة األرض حتعععى
يتسنى أخذ القرار المناسب دون المساس براحة المتساكنين.

* تدخ السيد أحمد الصغير بوعمي :
أكعععد السعععيد أحمعععد الصعععغير بعععوعزي علعععى ضعععرورة تمكعععين أعضعععاء المجلعععس البلعععدي معععن كعععل الوثعععائق المتعلقعععة
بقطعة األرض والتي تنص صراحة على مساحة القطعة و صبغتها بما في ذلك المثال الموقعي.

* تدخ السيد الحبي دلهوم :
أفعععاد السعععيد الحبيعععب دلهعععوم أن هعععذا التمشعععي قعععد يسعععاعد البلديعععة فعععي الحصعععول علعععى قطععععة األرض و معععن ثمعععة
يمكن تدارس كيفية استغاللها .

* تدخ السيد عماد الرياح :
أفعععاد السعععيد عمعععاد الريعععاحي ،رئعععيس لجنعععة الشعععؤون القانونيعععة و العقاريعععة و أمعععالك البلديعععة ،بععع ّن العععدائرة البلديعععة
بجبعععل الجلعععود بعععدأت فعععي المفاوضعععات معععن شعععهر سعععبتمبر  2019كمعععا طالبعععت البلديعععة بععع ن تقعععوم مقعععام العععدائرة
إلضفاء أكثر صبغة قانونية على المس لة.
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* تدخ السيدة نميهة العكاري :
أكعععدت السعععيدة نزيهعععة العكعععاري ،رئيسعععة لجنعععة التبتيعععت ّ ،
أن عمعععال النظافعععة بعععدائرة جبعععل الجلعععود يععععانون األمعععرين
حيث ال توجد حجرات مالبس مما يعطل سير العمل اليومي.

* تدخ السيد محمد ساس بو وري :
أفعععاد السعععيد محمعععد ساسعععي بوثعععوري أن قطععععة األرض ال تمثعععل أي إشعععكال للمتسعععاكنين و معععن الضعععروري أخعععذ
الموافقة المبدئية للمجلس حتى يتسنى مواصلة اإلجراءات.

* تدخ السيد صالح الد ري :
دعا السيد صالس الدغري إلى مد المجلس البلدي بمثال التهيئة العمرانية لقطعة األرض موضوع النقا .

* تدخ السيد صالح المبار

:

اسععععتند السععععيد صععععالس الععععدّغري فععععي مداخلتععععه إلععععى الصععععيغة التععععي سععععتتم بهععععا إحالععععة قطعععععة األرض و ضععععرورة
الموافقة المبدئية للمجلس.

وورأي فيوووا ،صووواد أعوووواء المجلوووس البلووودي
وبعووود التاوووداول فووو الموءووووع وإبوووداء الو ا
بأ لبيوووة الحاءوووري علوووى طلووو إحالوووة اطعوووة األر

المعروفوووة بوووـ"البخارة" و الكائنوووة بجبووو

الجلود الستغاللها مستودع بلدي ألاسام النظافة والطراات والمناطق الخوراء.
ثععععم ّ أعطععععت السععععيدة رئيسععععة المجلععععس البلععععدي الكلمععععة للسععععيد عمععععاد الريععععاحي  ،رئععععيس لجنععععة الشععععؤون
القانونيععة والعقاريععة وأمععالك البلديععة  ،لتقععديم النقطووة الحاديووة عشوورة موو جوودول أعمووال الجلسووة والمتمثلععة فععي
راء مح تجاري ائ بالسو البلدي بالمنم التاسع .
صها :
فيما يلي ن ّ

 -4مشووووروع مداولووووة حووووول طلوووو الموافقووووة علووووى ووووراء محوووو تجوووواري ووووائ بالسووووو
البلدي بالمنم التاسع:
وبعد  ،ف ّن البلدية سوغت المحل التجاري عدد  6و  7للسيد محمد المنصف الشريف بمقتضى عقد الكراء
المؤرخ في  11جوان  2001والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتاريخ  11جوان  2001بمعين كراء
سنوي قدره ألفان ومائة دينارا (2100,000د).
وحيث ت ّم إبرام "عقد إحالة كراء محل تجاري" مبرم بين السيد محمد المنصف الشريف والسيدة بسمة
العياري مؤرخ في  06ديسمبر  2011بثمن قدره أربعة وسبعون ألف دينارا (74000,000د).
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وحيث تقدمت السيدة بسمة العياري بطلب قصد رب الصلة التعاقدية مباشرة مع البلدية بناء على عقد إحالة
الكراء المشار إليه أعاله.
وحيث ت ّم تدارس عريضة السيد بسمة العياري صلب عديد جلسات العمل آخرها جلسة العمل المنعقدة ليوم
 03جويلية  2019بحضور جميع األطراف المتداخلة (التفقدية البلدية ،اإلدارة العامة للمصالس المشتركة ،إدارة
الشؤون القانونية والنزاعات ،اإلدارة الفرعية لألمالك البلدية واستغالل الطريق العام ومكتب العالقات مع
المواطن)
وقد ت ّمت التوصية بإعداد وتوجيه مراسلة إلى وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لطلب تحديد
القيمة الكرائية لألصل التجاري للمحل المذكور وفي انتظار ذلك عرض الموضوع على لجنة األمالك البلدية
المختصة لما يتعين في الغرض.
وحيث تم التوصل بتقرير اختبار مصالس وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية تحت عدد
 595/9999070/2019بتاريخ  08أكتوبر  2019التي حددت القيمة الكرائية للعناصر المعنوية لألصل التجاري
بمبلغ قدره  480دينارا في الشهر وحددت القيمة الكرائية للمحل بما قدره  600دينارا في الشهر.
وحيث ت ّم عرض الملف على أنظار لجنة الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية بجلستها المنعقدة
بتاريخ

 20ديسمبر  2019التي ارت ت الموافقة على كراء المحل التجاري بعد استيفاء اإلجراءات القانونية

وتحميل الطالبة جميع اآلثار الممكن حدوثها من طرف تعاقدها السيد محمد المنصف الشريف.
وتبعا لما تقدّم  ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على تسوية الوضعية وفقا للشروط التي
حددتها لجنة الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية المشار إليها أعاله.

التدخالت :
* تدخ السيدة رئيسة البلدية :
أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ّ ،
أن األمر يتعلق بمحل تجاري بالسوق البلدي
بالمنزه  9قامت البلدية بكرائه للسيد محمد المنصف الشريف بمعلوم  2100د سنويا و لم يتم تحيين معلوم الكراء
منذ سنة  .2001و طلبت السيدة بسمة العياري التعاقد مباشرة مع البلدية باعتبارها دفعت مبلغا ماليا لمكتري المحل.

و أوصت السيدة رئيسة البلدية بتحيين معلوم الكراء.
* تدخ السيد مدير الشؤون القانونية و النماعات و األرييف :
أوضس السيد سامي بن هويشات،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف  ،أنّه ال يمكن كراء المحل إال من
طرف البلدية ألنه على ملكها مضيفا أنه يمكن إحالة حق الكراء وهو ما يطلق عليه  droit au bailوهو من ضمن
مكونات األصل التجاري بينما يتجه المشرع التونسي الى اعتماد عدم بيع حق الكراء بمفرده بل هو مكون من
مكونات األصل التجاري.
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* تدخ السيدة الكاتبة العامة :
وضّحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونس ،أن العقار لم يكتسب بعد أصال تجاريا ألنه لم
تمارس فيه أي نشاط تجاري  ،بينما يتعلق األمر بإحالة كراء .وأضافت السيدة الكاتبة العامة أن المحالت المتواجدة
تكون أصوال تجارية ألن الحريف ال يتوجه إلى المحل بذاته بل هو
تكون حرفاء و بالتالي ال ّ
باألسواق البلدية ال ّ
يتوجه إلى السوق البلدي .و بالتالي كل األسواق مملوكة ك صول تجارية للبلدية.

* تدخ السيدة رئيسة البلدية :
أ ّكدت السيدة رئيسة البلدية أنّه يت ّم التنصيص في ك ّل عقود الكراء التي تبرمها البلدية على عدم إمكانية إحالة العقار
إلى الغير .

* تدخ السيد فتح دخي :
أ ّكد السيد فتحي دخيل ،رئيس دائرة باب بحرّ ،
أن األمر يتعلّق بعقد تسويغ محل تجاري و ليس جزء من أصل
تجاري.

* تدخ السيدة اهية مدير األمالك البلدية :
أفادت السيدة ريم بنحسن  ،كاهية مدير األمالك البلدية  ،أنه بناءا على مداولة سنة  2018كل عقد يت ّم إبرامه يقع
إدراج بند ينص على الزيادة القانونية  ،و ت ّم االنطالق في تطبيق هذا اإلجراء منذ سنة .2014
و بناءا على توصيات دائرة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة اإلدارية و المالية  ،ت ّمت مراسلة وزارة أمالك الدولة و
الشؤون العقارية لوضع خبير على ذمة بلدية تونس للتسريع في تحيين معاليم كراء المحالت التجارية.

* تدخ السيد خالد لمعر:
تساءل السيد خا لد لزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  ،عن إمكانية تسجيل المحالت المتواجدة

باألسواق البلدية بالسجل التجاري لبلدية تونس حتى تحافظ البلدية على ملكية أصولها التجارية.
* تدخ السيدة هندة عباس :
طلبت السيدة هندة عباس ،رئيسة لجنة المناطق الخضراء  ،إحصاءا لعدد المحالت التجارية المكتراة و الشاغرة

* تدخ السيد رئيس مصلحة األمالك البلدية :
أفاد السيد رئيس مصلحة األمالك البلدية على وجود  1021محل تجاري مثقل لد القابض البلدي.

وبعد التداول ف

ارر أعواء المجلس البلدي المصاداة
الموءوع وإبداء الرأي فيا  ،ا

باإل جماع على راء المح التجاري الكائ بالسو البلدي بالمنم التاسع للسيدة بسمة العياري
بمبلغ ادر  1080د ف الشهر.
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ثععععم ّ أعطععععت السععععيدة رئيسععععة المجلععععس البلععععدي الكلمععععة للسععععيد عمععععاد الريععععاحي ،رئععععيس لجنععععة الشععععؤون
القانونيعععة والعقاريعععة وأمعععالك البلديعععة ،لتقعععديم النقطوووة السادسوووة عشووورة مووو جووودول أعموووال الجلسوووة والمتمثلوووة
ف طل تقسيج أر

"خويرة" الكبارية وذلك إلنجاز مشروع سكن لفائدة أعوان بلدية تونس ،

صها :
فيما يلي ن ّ

 -5مشوووووروع مداولوووووة حوووووول طلووووو تقسووووويج أر

"خوووووويرة" الكباريوووووة وذلوووووك إلنجووووواز

مشروع سكن لفائدة أعوان بلدية تونس :
وبعد ،فإن بلدية تونس تملك قطعة أرض تمسس  5646م م مستخرجة من الرسم العقاري عــدد 47241
س  2كائنة بالكبارية ( أرض خويرة ).
وحيث وافق المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  25جوان  1998على إنجاز تقسيم بلدي لفائدة أعوان
البلدية في شكل مقاسم فردية (  30مقسم).
وحيث تقلص عدد المقاسم نتيجة االستيالء على البعض منها .ولغاية حماية بقية المقاسم  ،ارت ت لجنة الشؤون
القانونية والعقارية واألمالك البلدية مواصلة إنجاز هذا المشروع لفائدة أعوان البلدية .
وبما أن التراتيب العمرانية للمنطقة تسمس بإنجاز بناءات عمودية ومختلف األنشطة (.)UH4
واعتبارا للتطور العمراني الذي تشهده المنطقة  ،وضمانا لتلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات  ،وتحفيزا
لألعوان البلديين ،
فالمقتر إنجاز إقامة تحتوي على عمارات ومشاريع تجارية بالطابق السفلي ومربض للسيارات يت ّم التفويت
في المساكن بثمن الكلفة ،ويكون استغالل المحالت التجارية فيها باألثمان المتعامل بها عن طريق بتّة عمومية .
وسيت ّم االختيار بين إنجاز هذه االقامة مباشرة عن طريق البلدية أو عن طريق تكليف مؤسسة عمومية أو
خاصة في إطار اتفاقية وذلك بعد إعداد دراسة فنية ومالية في الغرض .

التدخالت :
* تدخ السيدة رئيسة البلدية :
أكدت السيد سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة  ،على ّ
أن هذه المداولة تندرج في إطار
إحياء ما سمي بديوان اإلسكان البلدي لفائدة البلديين.و قد ت ّم تكليف إدارة الشؤون القانونية و النزاعات
و األرشيف و اإلدارة الفرعية لألمالك البلدية بتقديم ورقة عمل فيما يخص هذا المشروع.
* تدخ السيد عماد الرياح :
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أكد السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية  ،أن هذا المشروع يندرج
في إطار حماية الرصيد العقاري للبلدية و مقاومة االنتصاب الفوضوي باعتبار ّ
أن األمر يتعلق برسم
عقاري ت ّم االستيالء على جزء كبير منه من طرف المواطنين و من الوارد االستيالء على ما تبقى .
* تدخ السيد محمد ساس بو وري:
طلب السيد محمد ساسي بوثوري مزيد اإليضاحات حول مكان قطعة "أرض خويرة ".
* تدخ السيدة هادية المروان :
أ ّكدت السيدة هادية المرواني ،رئيسة دائرة الكبارية ،أن األرض تقع بحي بوحجر  .و يندرج هذا المشروع
في إطار حماية الرصيد العقاري للبلدية من الزحف العمراني و البناء الفوضوي.
* تدخ السيد خالد لمعر :
أكد السيد خالد لزعر ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ،أ ّن األمر يتعلق بملف فني دقيق و لذلك من
الضروري تقديم ملف هندسي.
* تدخ السيدة رئيسة البلدية :
أ ّكدت السيدة رئيسة البلدية أنه إذا ت ّمت المصادقة على مبدأ تخصيص األرض إلنجاز مشروع سكني لفائدة
أعوان بلدية تونس  ،فإنه ستت ّم إحالة الملف إلى لجنة األشغال و التهيئة العمرانية للنظر في مختلف الجوانب
الفنية للمشروع.
* تدخ السيد مال القمري :
أ ّكد السيد كمال القمري ،مدير البناء ،أن األمر يتعلّق بتقسيم قديم مصادق عليه لكن المشكل فني أكثر منه
قانوني ّ
ألن األرض مخصصة لبناء مساكن فردية و ليس عمارات و لذلك البد من تنقيس مثال التهيئة.
* تدخ السيدة رئيسة البلدية :
أشارت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،أن المطرو من خالل المداولة
المعروضة على أنظار المجلس البلدي هو المصادقة على تخصيص األرض المشار إليها إلنجاز
مساكن لفائدة البلديين و غير البلديين  .و ذلك ق بل إحالة كل ما هو فني كتنقيس مثال التهيئة و الدراسة الفنية
حول إمكانية إنجاز بناءات عمودية من عدمها إلى اللجنة المختصة وهي لجنة األشغال و التهيئة العمرانية.

وبعد التداول ف الموءوع وإبداء الرأي فيا ،صاد أعواء المجلس البلدي باأل لبية على
مبدأ تخصيص اطعة األر

الت

تمسح  5646م م و المستخرجة م الرسج العقاري عدد

 47241س  2و الكائنة بالكبارية ( أر

خويرة ) إلنجاز مقاسج لفائدة البلديي و ير البلديي .

ثععععم ّ أعطععععت الكلمععععة للسععععيد عمععععاد الريععععاحي ،رئععععيس لجنععععة الشععععؤون القانونيععععة والعقاريععععة وأمععععالك
البلديعععة ،لتقعععديم النقطوووة ال سوووابعة عشووورة والمتمثلوووة فووو تحديووود مووو المتووور المربوووع الممموووع اعتمووواد عنووود
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التسووووية العقاريوووة بمنووواطق التهيئوووة العمرانيوووة بميتوووون الجربووو وأر

الملوووو

بالووودائرة البلديوووة سووويدي

البشير .
صها :
وفيما يلي ن ّ

 -6مشوووروع مداولوووة حوووول تحديووود مووو المتووور المربوووع الممموووع اعتمووواد عنووود التسووووية
العقاريووووة بمنوووواطق التهيئووووة العمرانيووووة بميتووووون الجربوووو وأر

الملووووو

بالوووودائرة البلديووووة

سيدي البشير :
تبععععا لمقتضعععيات مداولعععة المجلعععس البلعععدي المنعقعععد بدورتعععه العاديعععة لشعععهر فيفعععري  1987بجلسعععة يعععوم 9
معععاي  1987والمتعلقعععة بالموافقعععة علعععى إحعععداث منطقعععة تعععدخل عقعععاري بمنطقعععة زيتعععون جربعععي وارض الملعععوكي
بالعععدائرة البلديعععة سعععيدي البشعععير إلتمعععام تسعععوية األوضعععاع العقاريعععة لمتسعععاكني هعععذا الحعععي معععع التعععزامهم بإرجعععاع
المنجرة عن اقتناء العقارات المزمع انتزاعها والتي تناهز مساحتها الهكتارين تقريبا.
كل المصاريف
ّ
وفععععي إطععععار العمععععل علععععى مواصععععلة إجععععراءات التسععععوية العقاريععععة لفائععععدة المنتفعععععين بقطععععع األراضععععي (
البيضععععاء أو المقععععام عليهععععا أنقععععاض) سععععواء بعقععععار زيتععععون الجربععععي موضععععوع الرسععععم العقععععاري عععععدد 56859
الماسععععس لععععـ  13550م م والععععذي هععععو بصععععدد إتمععععام إجععععراءات الترسععععيم مععععن طععععرف البلديععععة أو عقععععار أرض
الملعععوكي موضعععوع الرسعععم العقعععاري ععععدد  75756تعععونس الماسعععس لعععـ  6470م م والعععذي هعععو علعععى ملعععك بلديعععة
تونس ،
وبنعععاء علعععى مقتعععر الجلسعععة المشعععتركة بعععين لجنعععة الشعععؤون القانونيعععة والعقاريعععة وأمعععالك البلديعععة ولجنعععة
الشععععغال والتهيئععععة العمرانيععععة ولجنععععة الشععععؤون الماليععععة واالقتصععععادية ومتابعععععة التصععععرف المنعقععععدة بتععععاريخ 17
فيفعععري  2020حيعععث تععع ّم درس ثمعععن المتعععر ال مربعععع المزمعععع اعتمعععاده عنعععد التسعععوية العقاريعععة بعععالمنطقتين وذلعععك
باحتسعععاب الكلفعععة الجمليعععة لغرامعععات انتعععزاع العقعععارين المعععذكورين بصعععفة رضعععائية أو بمقتضعععى أحكعععام قضعععائية
نهائيعععة مقارنعععة بالمسعععاحة الجمليعععة للعقعععارين فقعععد تعععم تحديعععد سععععر بيعععع المتعععر المربعععع الواحعععد بخمسعععة وسعععتين
دينارا ( 65د) .
التدخالت :
* تدخ السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى الصعوبات و العراقيل التي واجهها هذا الملف منذ سنة  1987إلتمام تسوية األوضاع
العقارية لمتساكني هذا الحي .
* تدخ السيد خلي ب حسي  ،رئيس دائرة سيدي البشير:
وضّس السيد خليل بن حسين ّ
أن المجلس البلدي سنة  1987قد اتفق آنذاك على الشروع في التسوية العقارية  ،معتبرا
ّ
أن اإلشكال المطرو بقي يتعلّق أساسا في تحديد السعر مع المتساكنين الراغبين في التسوية ،مع ضرورة األخذ
بعين االعتبار للحالة االجتماعية المتدهورة ألغلبية المتساكنين.
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* تدخ السيد عماد الرياح
وضس السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلديةّ ،
أن كل مداوالت المجالس
البلدية السابقة تتعلق بتسوية وضعيات بيع و إحاالت و بالتالي يعتبر المتدخل أنه يمكن عدم إقحام وزارة أمالك
الدولة و الشؤون العقارية في تحديد ثمن المتر المربع و إنّما يقع االكتفاء بتحديد الثمن صلب المجلس البلدي باعتبار
ّ
أن البلدية قامت باالنتزاع شريطة تسوية الوضعيات العقارية الحقا.
* تدخ السيد سام ب هويشات ،مدير الشؤون القانونية و النماعات و األرييف،
أكد السيد سامي بن هويشات ،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف  ،أن هذا الملف يتعلق بتسوية وضعية
لذلك وقع احتساب ثمن التفويت بالرجوع إلى الكلفة و المساحة و ما ت ّم صرفه من طرف البلدية.
* تدخ السيدة الكاتبة العامة :
وضّحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونس ،أنه قد ت ّم تحديد الثمن اعتمادا على قيمة المصاريف
التي تكبّدتها البلدية مع األخذ بعين االعتبار للظروف االجتماعية لمتساكني المنقطتين ،مضيفة أن الغاية من هذا
التمشي هي تحقيق الموازنة بين ضرورة اعتماد مبدأ التفويت و الحالة االجتماعية لمتساكني المنطقة المعنية طبقا
للمعادلة بين النجاعة و المحافظة على المال العام.
* تدخ السيد خالد لمعر :
ذ ّكر السيد خالد لزعر ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ،ب ّن البلدية قد تكبّدت مصاريف هامة لتهيئة
الطرقات بالمنطقة .
* تدخ السيد منير ب ميالد :
أعرب السيد منير بن ميالد عن استيائه من المماطلة و الت خير الحاصل في البت في الموضوع منذ سنة  1987بما
أنه يوجد حكم صادر عن المحكمة ينص صراحة على ثمن المتر المربع و يمكن اعتماده كما ال يمكن التفويت في
القطعتين قبل إعداد مثال التهيئة.
* تدخ السيد مال القمري :
أورد السيد كمال القمري ،مدير البناء ،أن المصالس المختصة تولت إعداد مثال التهيئة العمرانية للمنطقة المعنية
وهي أحياء مهيئة ال تستوجب أشغاال جديدة.
* تدخ السيد الحبي دلهوم :
تقدّم ب السيد الحبيب دلهوم ،رئيس دائرة التحرير بعبارات الشكر،للسادة أعضاء لمجلس البلدي الحالي لحرصه
على حل الملفات العالقة  ،و أشار المتدخل إلى وجود حكم بات ال طعن فيه ،حيث يتعلق األمر بتسوية عقارية .
* تدخ السيد صالح الد ري :
أورد السيد صالس الدغري المستشار البلدي أنه على المجلس البلدي أن ي خذ بعين االعتبار أن هذا الملف هو ملف
عقاري يكتسي صبغة إجتماعية بدرجة أولى و ليس تجاريا ،و اقتر أن تكون التسوية مجانا.
* تدخ السيدة نميهة العكاري :
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اقترحت السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت مزيد التحري حول الحالة االجتماعية لمتساكني المنطقتين
و معرفة ما تم بناؤه بالمنطقة و األراضي البيضاء المتبقية.
* تدخ السيد عماد الرياح :
أفاد السيد عماد الرياحي ردا على تساؤل السيدة نزيهة العكاري ّ
أن السيد رئيس دائرة سيدي البشير بحوزته كل
المعلومات المتعلقة بالحاالت االجتماعية و عدد األراضي المبنية و غير المبنية.
* تدخ السيدة رئيسة البلدية :
* تدخ السيد لطف ب عيسى :
أشار السيد لطفي بن عيسى ّ
أن التمشي المعتمد بالنسبة لمثل هذه الحاالت هو التسوية حالة بحالة .
و استنتج أ ن البلدية أمام خيارين حيث يتمثل األول في استرجاع ما تكبدته البلدية من مصاريف  ،أما الثاني فيتمثل
في التفويت في األراضي للمتساكنين بالدينار الرمزي.
* تدخ السيد خالد لمعر:
أقر السيد خالد لزعر ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ،الثمن المقتر للمتر المربع باعتباره يتماشى مع
الحالة االجتماعية للمتساكنين و يحقق بعض المداخيل البلدية لتغطية المصاريف .و دعا إلى استثناء األراضي
البيضاء من هذه المداولة .
تدخ السيدة رئيسة البلدية :
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن المبدأ هو التفويت في األراضي التي ت ّم استغاللها من طرف مالكيها وال يمكن
التغافل عن حق البلدية مع ضرورة مراعاة للجانب االجتماعي في هذه المس لة.
كما أ ّكدت السيدة رئيسة المجلس البلدي أن البلدية قد أخذت على عاتقها تهيئة الطرقات و أعفت المتساكنين من
ثمنها.
و أشارت السيدة رئيسة الجلسة إلى ّ
أن البلدية قد أخذت على عاتقها تسوية الملفات المتراكمة منذ عشرات السنين مع
المحافظة على حق البلدية.

وبعد التداول ف

ارر أعواء المجلس البلدي المصاداة
الموءوع وإبداء الرأي فيا ،ا

باإلجماع على مبدأ التفوي

االجتماع

 56859تونس وعقار أر

الملو

ف

عقار زيتون الجرب

موءوع الرسج العقاري عدد

موءوع الرسج العقاري عدد  75756تونس و الكائني

بدائرة سيدي البشير بثم ادر  65دينار للمتر المربع مع استثناء األراء البيواء الت يقع
تحديد م بيعها لمستحقيها بناءا على تقرير اإلختبار.
وعلىىى إثىىر مغىىىادرة بعىىس المستشىىىارين القاعىىة ،تىىى ّم تلجيىىل النظىىىر فىىي بقيىىىة المواضىىيع المتبقيىىىة
وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.
على رفع الجلسة على الساعة الخامسة مساء
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