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        الجمهورية التونسية       

 وزارة الشؤون المحلية و البيئة

 بـــاردو بلدية             

 

 

  2020األولى لسنة الجلسة االستثنائية محضر  

2020فيفري  8المنعقدة يوم السبت   

***** 

من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي   216عمال بمقتضيات الفصل       

. انعقدت بقصر بلدية باردو جلسة استثنائية يوم  2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29عدد 

 على الساعة العاشرة صباحا. 2019ديسمبر  14السبت 
 

 بلدية وحضرها السادة والسيدات األعضاء:رئيس المنير التليلي ترأس الجلسة السيد 

المساعد األول لرئيس البلدية جيهان بن عيسى *  

المساعد الثاني لرئيس البلدية ناجي منصور *   

المساعد الثالث لرئيس بلدية باردو بسمة القيزاني *   

رئيس الدائرة البلدية باردوحسن يعقوب *  

السعيدرئيس الدائرة البلدية قصر ظافر الصغيري *   

رئيس الدائرة البلدية الحدائق عمــاد بـوقـصـة  *   

رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة شهاب قارة برني *   

 رئيس لجنة الشباب والرياضة هاشم العيادي*    

رئيس لجنة التربية والتعليمعبد الرؤوف النفاخي *   

رئيسة التخطيط االستراتيجي والتنظيمسرين سرسوط *   

رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية شهاب قاسم *   

رئيس لجنة الديمقراطية والحوكمة المفتوحةمحمد حلمي الماطوسي *   

رئيس لجنة المرور ومشروع القطار السريع زين العابدين النيفر *   

رئيسة لجنة الفنون والثقافة   مريم بن مبروك *     

رية وإسداء الخدمات ورقمنة اإلدارةرئيس لجنة الشؤون اإلداالمنذر خالص *     

رئيسة لجنة التعاون الالمركزي * سيرين الملوح    
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رئيس اللجنة الغير قارة لتهيئة المستودع * محمد الهادي البجاوي  

رئيسة لجنة غير قارة لجمالية المدينة * خديجة الجالصي  

رئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييمأسماء جليل *   

رئيسة لجنة الشؤون القانونيةليليا جاللي *     

  رئيسة لجنة الطفولة واألسرة أمل شورة* 

مستشارة بلدية* شيماء زايدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 وتغيب على الجلسة السادة األعضاء اآلتي ذكرهم :

 بين الجنسينالفرص  و تكافؤ رئيسة لجنة شؤون المرأة * زينب بن حسين   

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  مها اللواتي *  

والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةرئيسة لجنة الشؤون االجتماعية  * زكية الكسراوي  

 * تيسير عامر

نوفل بن األبيض  *  

   * يسرى الدراجي

الكاتب العام وبعض إطارات البلدية  عادل السوسي  كما حضر عن اإلدارة البلدية السيد           

 والقابض البلدي و مختلف مكونات المجتمع المدني و جمع من المواطنين 

افتتح الجلسة  رئيس البلدية مرحبا بالحضور من أعضاء واداريين ومختلف مكونات المجتمع 

 المدني والمواطنين .

  عرض جدول األعمال :

            : مطلب قرض من صندوق القروض وتنقيح الخطة التمويلية لمشروع  الموضوع األول

 الطرقات وهدم وبناء مقر دائرة باردوتعبيد     

 : تحويل اعتماد لمشروع هدم وبناء مقر دائرة باردو الثانيالموضوع 

 : تهيئة المستودع البلدي في اطار هبة من صندوق القروض ثـــالثالالموضوع 

 قبول هبة من مجمع الزواري وتتمثل في دراجتين ثالثية العجالت:  عـــالرابالموضوع 

 : تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لمثال التهيئة العمرانية الخامسالموضوع 

  : اقرار مواصفات الشعار لبلدية باردو السادس الموضوع 

  

    : والثاني  الموضوع  األول

تبعا للموافقة األولية لصندوق القروض على تمويل الفارق المطلوب لبناء الطابق األول           

لدائرة باردو ضمن مشروع هدم وبناء مقر الدائرة  ، حيث تّمت إحالة ملف طلب القرض لمصالح 

ن مصالح الصندوق التي أفادت البلدية بضرورة موافاتها بشهادة ملكية ، وهي غير متوفرة باعتبار أ

البلدية لم تستكمل بعدُ إجراءات الحصول عليها بسبب الوضعية العقارية المعقدة لهذا الملف ، وعليه 

 فقد استقر الرأي بعد التشاور مع مصالح الصندوق على ما يلي :
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ألف دينار من أحد المشاريع المدرجة بالمخطط  250تحويل الفارق المطلوب ويبلغ حوالي  ▪

 االستثماري 

رض من الصندوق بعنوان نفس المشروع ، وإلتمام ذلك وبالنظر إلى أن اإلمكانية وطلب ق ▪

، الذي لم تنطلق بعدُ الدراسات المتعلقة  2020قائمة بخصوص مشروع تعبيد الطرقات لسنة 

به ، كما أن طلب القرض ال يستوجب تقديم شهادة ملكية وحيث أن العملّية ال تمس ببرمجة 

 التوازنات المالّية للبلدية انجاز المشاريع ، وال ب 

 أعضاء المجلس البلدي التفضل بالمداولة والمصادقة على : فالمعروض على السيدات والسادة

 *طلب القرض لمشروع تعبيد الطرقات               

 *تحويل االعتماد المالي حسب الجدول التالي :              

 

 المصادقة  باإلجماع على الموضوع األول والثاني : ✓

قرض من صندوق القروض وتنقيح الخطة التمويلية لمشروع تعبيد الطرقات وتحويل طلب 

 اعتماد لمشروع هدم وبناء مقر دائرة باردو

بكلفة   2020المعروض على السيدات و السادة أعضاء المجلس البلدي للمصادقة على مشروع تعبيد الطرقات 

 : حسب جدول التمويل التالي  465.500,000

 

 خطة التمويل الكلفة المشروع 

 
 
 

مشروع تعبيد الطرقات  

2020 

 

 
 

000,465.500  

 تمويل الذاتي
 تمويالت من الصندوق 

 مساهمات اخرى مساعدة  قرض

 

000,215.515  

 

 

000,250.000  

 

 

- 

 

- 

 

 البيان الفقرة الفصل

المصادق عليها التقديرات   

 بالدينار

 بالتخفيض

 بالدينار

 بالزيادة 

بالدينار   

 التقديرات الجديدة

 بالدينار

1 321 000,625 تعبيد الطرقات  0002 06613  000,000 250  - 000,625 071 1  

06613جملة الفصل       842,392 501 1  000,000 250  - 842,392 251 1  

الدائرة البلدية   0002 06603

 باردو
000,000 400  - 

000,000 250  
000,000 650  

06603جملة الفصل         020,970 425  
- 

000,000 250  020,970 675  

4 514 482,285 مجموع نفقات العنوان الثاني  000,000 250  000,000 250  482,285 514 4  

13 456 482,495 مجموع النفقات  000,000 250  000,000 250  482,495 456 13  
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أعضاء  السيدات والسادةفي إطار مشروع هدم و إعادة بناء دائرة باردو المعروض على               

د حسب جدول التمويل التالي : 000,650.000المجلس البلدي للمصادقة على المشروع بكلفة   

 خطة التمويل الكلفة المشروع 

 

 

هدم و إعادة 
 بناء دائرة باردو

 

 
 

000,0.00056  

 تمويل الذاتي
 تمويالت من الصندوق 

 مساهمات اخرى مساعدة غير موظفة قرض

 

000,400.000  

 

 

- 

 

 

000,250.000  

 

 

 

  صوت ( 18)والثاني . على الموضوع األول الحاضرين  أغلبيةالمصادقة  ب ✓

 (مع احتفاظ السيد عماد بوقصة)       

   : الثالثالموضوع  

سادة الفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لتهيئة المستودعات البلدية المعروض على السيدات و 

 500.000,000أعضاء المجلس البلدي للمصادقة على مشروع تهيئة المستودع البلدي بكلفة  

 :حسب جدول التمويل التالي –دينار

  خطة التمويل   الكلفة المشروع

 
 
 

مشروع تهيئة 
 المستودع البلدي

 

 
 

000,500.000  

 تمويل الذاتي
 تمويالت من الصندوق

 مساهمات اخرى مساعدة قرض

 

- 

 

  

- 

 

 

000,500.000  

 

- 

 

 المصادقة  بإجماع الحاضرين على الموضوع الثالث . ✓

والسادة أعضاء في إطار مشروع هدم و إعادة بناء دائرة باردو المعروض على السيدات               

د حسب جدول التمويل التالي : 000,650.000المجلس البلدي للمصادقة على المشروع بكلفة   

  خطة التمويل  الكلفة المشروع 

 

 

هدم و إعادة 
 بناء دائرة باردو

 

 
 

000,650.000  

 تمويل الذاتي
 تمويالت من الصندوق 

 مساهمات اخرى مساعدة غير موظفة قرض

 

000,400.000  

 

 

- 

 

 

000,250.000  
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 ت: قبول هبة من مجمع الزواري وتتمثل في دراجتين ثالثية العجال الموضوع الرابـــع

 . الرابعالمصادقة  بإجماع الحاضرين على الموضوع  ✓

 : تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لمثال التهيئة العمرانية الموضوع الخامس

أشار رئيس البلدية أنه تمت دراسة موضوع تسوية المباني المنجزة والمخالفة لمثال التهيئة في 

الذي تاله رئيس البلدية للتصويت عليه فصال تم انجاز المشروع و المكتب البلدي ، بعد عدة نقاشات 

 : فصال

 مشروع قرار يتعلّق بتسوية وضعية المباني  

 لمثال التهيئة العمرانية المنجزة والمخالفة 

 ببلدية باردو

 

 الباب األّول  

 عامة اجراءات

ــتثنائية يهدددف هددذا القددرار  الددى إتخدداذإجراءات : أوال لتسددوية وضددعية المبدداني المنجددزة والتددي لددم اس

 1608يقددع فيهددا احتددرام مقتضدديات مثددال التهيئددة العمرانيددة لمدينددة بدداردو المصدداد  عليدد  بدداألمر عدددد 

ــق  2010جددوان  29المددؤرف فددي  ــراءات وال تنطب ــذا الـقـ إج ــة رار ه ــات المخالف ــى البناي ــة عل و المقام

ــعة ل ــي الخاضـ ــة واألراضـ ــالك العموميـ ــزاء األمـ ــى أجـ ــرارا علـ ــ نها قـ ــادر بشـ ــة والصـ ــب خاصـ تراتيـ

 يقضي بهدمها أو حكما قضائيا باتّا .

 ثانيا: ينسحب هذا االجراء على المباني التي انتهت أشغال بنائها من تاريخ االعالم بالقرار.

ــا يقصددد بالمخددالف كددل مددن تعمددد مخالفددة رخددد البندداء المسددندة لدد  وفقددا للتشددريع والتراتيددب : ثالث

 هيئة العمرانية الجاري ب  العمل أو من تعمد البناء دون رخصة .ومقتضيات مثال الت 

ــا : يقصددد بالتسددوية االجددراء الهددادف الددى إضددفاء الصددبغة القانونيددة علددى البنايددة المقامددة دون  رابع

رخصددة أوخالفددا لرخصددة البندداء والمجسددمة بقددرار صددادر عددن رئدديس البلديددة بندداء علددى راي لجنددة 

 .كلية او جزئية يمكن ان تكون التسوية االشغال والتهيئة العمرانية و 

 

  : التصويت على الباب األول

 صوت موافق  17

 )ظافر الصغيري( معترض صوت  01                

 )شهاب قارة برني( محتفظ صوت  01                
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  : الثانيالباب 

 الباب الثاني  

 في شروط التسوية واجراءاتها  

على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائ  المخالف تقديم ملف في الغرض مقابل وصل إيداع لدى البلدية في اجل خامسا :

 من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ .ستة أشهرأقصاه 

واالعـالن وتتولّى البلدية اشهار تاريخ فتح اجل قبول الملفات وختمه مرتين في كل من جريدة يوميـة وجريـدة أسـبوعية 

 عنه بوسائل االعالم المتاحة .

 يحتوي ملف التسوية وجوبا على الوثائق التالية في خمسة نظائر :  سادسا :

مطلددب فددي التسددوية يتضددمن المعطيددات المتعلقددة بهويددة طالددب التسددوية ورخددد البندداء الممنوحددة لدد   إن وجدددت  و  -

 بعدد المخالفات المرتكبة .
 تضاءنسخة من رخصة البناء عند االق -
 عند االقتضاء المثال الهندسي األصلي -
 ملف فني يتضّمن : -

 ما يفيد خالد المعلوم على العقارات المبنية او غير المبنية حسب الحال  •

م البندداء القددائم وابعدداده وتخصدديد المحددالت التددي يتكددون منهددا معددّدة  100/1أمثلددة هندسددية مقياسددها  • علددى األقددل تجسددّ

 ل هيئة المهندسين المعماريين .من قبل مهندس معماري مرسم بجدو

يحتدددوي علدددى بنايدددات تهدددم االتجددداه وحددددود وابعددداد قطعدددة األرض وموقدددع تركيدددز  500/1مثدددال جملدددي مقياسددد   •

البنايددات موضددوع طلددب التسددوية وبيددان بدايددة البنايددات المجدداورة وعلوهددا معددد مددن قبددل مهندددس معمدداري مرسددم 

 بجدول هيئة المهندسين المعماريين ،

 مسلمة من مكتب مراقبة مصاد  علي  ، تثبت متانة البناء في وضعيت  الحالية ،شهادة  •

شددهادة مسددلمة مددن مصددالة الحمايددة المدنيددة فددي احتددرام البندداء فددي وضددعيت  الحاليددة لشددروط السددالمة وذلدد  بالنسددبة  •

 للمباني الجماعية او المعدة الستقبال العموم .

المباشددرين وعنددد االقتضدداء االجددوار المددواجهين ، علددى التسددوية فددي  الموافقددة الكتابيددة معرفددة باإلمضدداء ل جددوار •

حددال عدددم احتددرام البندداء موضددوع طلددب التسددوية مسددافات االرتددداد المددرخد فيهددا ، أو مددا يفيددد اسددتحالة االسددتدالل 

علددى هويددة االجددوار المددذكورين او مقددرات اقددامتهم او اسددتحالة الحصددول علددى موافقددة جميددع المددالكين بالنسددبة 

 عقارات المشاعة .لل
 كما يمكن للجنة االشغال والتهيئة العمرانية طلب أي وثيقة إضافية من شانها المساعدة على البت في الملف .

ــابعا : تتددولى المصددالة البلديددة قبددول مطالددب التسددوية واعددداد جددذاذات فنيددة تلحددق بكددل ملددف وتتضددمن البيانددات  س

 التالية : 

 ناية والتراتيب العمرانية المتعلّقة بها .صبغة المنطقة التي توجد فيها الب •

 المخالفات المرتكبة . •
وعلددى اثددر المعاينددة الميدانيددة ، تتددولى البلديددة إحالددة نسددخ مددن ملفددات التسددوية الددى المؤسسددات والمنشدد ت العموميددة 

هددذا االجددل المعنيددة إلبددداء الددراي فيهددا كتابيددا فددي اجددل أقصدداه شددهر مددن تدداريخ اتصددالها بهددا . ويعتبددر عدددم الددرد فددي 

 موافقة ضمنية.

عددالوة علددى ذلدد  وبالنسددبة لملفددات التسددوية التددي تتعلددق بالبنايددات المخالفددة لمسددافات االرتددداد المددرخد فيهددا والتددي 

ادلددى بمددا يفيددد اسددتحالة االسددتدالل علددى هويددة االجددوار المباشددرين او المددواجهين لبنايدداتهم المخالفددة لمقتضدديات مثددال 

 العمرانية  او الحصول على موافقتهم على التسوية بالنسبة للعقارات المشاعةالتهيئة 
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تتددولّى البلديدددة فدددي االجدددل المفتدددوس الستشدددارة المؤسسددات والمنشددد ت العموميدددة المعنيدددة تعليدددق المثدددال الجملدددي 

القددرار  لمدددة المنصددود عليدد  بددالفقرة السادسددة والجددذاذة الفنيددة المنصددود عليهددا بددالفقرة السددابعة  مددن هددذا 

شددهر بمقددر البلديددة ليطلددع عليهددا العمددوم كمددا ينشددر اعددالن يدددعوهم لالطددالع عليهددا بجريدددة يوميددة وبالصددفحات 

 االلكترونية وبوسائل  التواصل االجتماعي الرسمية.

وخددالل فتددرة التعليددق المنصددود عليهددا أعدداله ، يمكددن ل جددوار المباشددرين او المددواجهين للبنايددة موضددوع ملددف 

ية تددددوين اعتراضددداتهم او مالحظددداتهم بددددفتر االستقصددداء المفتدددوس للغدددرض بمقدددر البلديدددة او توجيددد  التسدددو

 مكتوب مضمون الوصول اليها.

تتدددولّى البلديدددة بمجدددّرد اسدددتكمال إجدددراءات االستشدددارة او االستقصددداء عندددد االقتضددداء ، عدددرض ملفدددات ثامنـــا :

نيددة ومسددتخر  مددن دفتددر االستقصدداء المتعلقددة التسددوية مصددحوبة بدد راء المؤسسددات والمنشدد ت العموميددة المع

 بها على لجنة االشغال والتهيئة العمرانية إلبداء الرأي .

 تبدي لجنة االشغال والتهيئة العمرانية رايها في ملفات التسوية الواردة عليها في اجل أقصاه شهر.تاسعا :

عاينددات ميدانيددة إضددافية عنددد ويمكددن لرئيسددها اسددتدعاء كددل شددخد يددرى فائدددة فددي حضددوره واالذن بدد جراء م

 االقتضاء.

مددع مراعدداة إجددراءات الفقددرة الرابعددة مددن هددذا القددرار ال يمكددن فددي كددل الحدداالت للجنددة االشددغال والتهيئددة  عاشــرا :

 العمرانية اقتراس التسوية اذا لم يتوفر الشرطان التاليان : 

 اضهم اثناء فترة االستقصاء.الموافقة الكتابية لألجوار المباشرين او المواجهين او عدم اعتر -

 المقاييس الفنية المتعلقة بسالمة البناية وشاغليها . -  
تضددمن لجنددة االشددغال والتهيئددة العمرانيددة رأيهددا بمحضددر جلسددة ويوجدد  المحضددر فددي أجددل أقصدداه  حــادي عشــر :

 خمسة عشر يوما الى رئيس البلدية .

ــر : ــاني عش ة يومددا مددن تدداريخ توصددل  بمحضددر الجلسددة يتخددذ رئدديس البلديددة فددي اجددل أقصدداه خمسددة عشددر ث

 .قرارات في التسوية حالة بحالة مطابقة لراي لجنة االشغال والتهيئة العمرانية 

ــع عشــر:  يددتم اعددالم المخددالف بددالقرار المتخددذ فددي شددان ملددف التسددوية بواسددطة مكتددوب مضددمون الوصددول  ثال

 في اجل ال يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار ، وتتم دعوت  :

ا لتسددلم قددرار التسددوية فددي حددال قبددول تسددوية وضددعية كامددل البندداء بعددد خددالد ال - رامددات الماليددة المسددتوجبة غإمددّ

للفقددرة الرابعددة عشددر مددن هددذا القددرار امددا دفعددة واحدددة  فددي اجددل ال يتعدددى شددهرا مددن تدداريخ اعالمدد  بهددذا طبقددا 

 القرار أو عند االقتضاء بالتقسيط وفقا إلجراءات الفقرة الخامسة عشر من هذا القرار .

شددهرين مددن  أو اعالمدد  باتخدداذ قددرار فددي هدددم جميددع أجددزاء البندداء المخددالف علددى نفقتدد  وذلدد  فددي اجددل اليتعدددى -

 تاريخ اعالم  بهذا القرار .
أو إلعالمدد  باتخدداذ قددرار فددي هدددم أجددزاء مددن البندداء غيددر القابددل للتسددوية علددى نفقتدد  وذلدد  فياجددل ال يتعدددى 

طبقددا للفقددرة الرابعددة عشددر  شددهرين مددن تدداريخ اعالمدد  بهددذا القددرار بعددد خددالد الغرامددات الماليددة المسددتوجبة

 للتسوية . قرار تسوية في األجزاء القابلةمن هذا االجراء وقبل تمكين  من 

   

 اقترح السيد عماد بوقصة عرض قرارات التسوية على المجلس البلدي *

حسن يعقوب ان موافقة األجوار معرف بها تطرح اشكاال خاصة عند وجود قضايا منشورة السيد  بين * 

 في المحاكم 

على المداخلتين ذكر الكاتب العام انه تم وضع عدة شروط لحماية حقوق االجوار ، وتوضيحا واجابة *  

 الي:كالت  لكلمة فردية في الفقرة الثانية عشر اقترح تغيير صيغتها وعرضها على التصويت
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يتخددذ رئديس البلديددة فددي اجددل أقصداه خمسددة عشددرة يومددا مدن تدداريخ توصددل  بمحضددر الجلسددة  ثـاني عشــر :" 

قدددرارات فدددي التسدددوية حالدددة بحالدددة مطابقدددة لدددراي لجندددة االشدددغال والتهيئدددة العمرانيدددة وتعدددرض هدددذه 

 "القرارات الحقا على المجلس البلدي لإلعالم.

  : الباب الثانيالتصويت على 

 

 موافقصوت  19*            

 معترض )ظافر الصغيري(صوت  01* 

 محتفظ )شهاب قارة برني(صوت  01* 
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  : الثالثالباب 

 

 لعالباب الثا

 الغرامات المالية  

تسددتخلد لدددى تتددولى البلديددة قبددل تسددليم قددرار التسددوية ، توظيددف غرامددة ماليددة علددى طالددب التسددوية رابــع عشــر :
 محاسبها مقابل وصل وذل  عالوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري ب  العمل .

وتحتسددب هدددذه الغرامدددة بالنسدددبة للبنددداء الددذي تمدددت الموافقدددة علدددى تسدددوية وضددعيت  كليدددا او جزئيدددا علدددى أسددداس 
 المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخد فيها كما يلي :

 المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الخواد: – 1

 . UAa2د للمتر المربع الواحد المضاف اذا تعلق االمر بعقار موجود بالمنطقة   100 •

 .UAa3د للمتر المربع الواحد المضاف اذا تعلق االمر بعقار موجود بالمنطقة  50 •

 .UAa4د للمتر المربع الواحد المضاف اذا تعلق االمر بعقار موجود بالمنطقة  20 •

 المباني ذات الصبغة السكنية المخصصة للسكن الفردي والمنجزة من طرف الباعثين العقاريين : – 2

 د للمتر المربع الواحد المضاف . 300 •

زة مدددن طدددرف الخدددواد او البددداعثين المبددداني المخصصدددة للسدددكن الجمددداعي او متعدددددة الوظدددائف والمنجددد  – 3

 العقاريين :

 د للمتر المربع الواحد المضاف . 400 •

 المباني المخصصة لالستعمال السياحي  – 4

 د للمتر المربع الواحد المضاف .400 •

 المباني المخصصة لالستعمال الصناعي : – 5

 د للمتر المربع الواحد المضاف . 50 •

 ي انجاز كل الم وي المطلوبة على النحو التالي :وتحتسب غرامة إضافية في حالة نقد ف

 من العدد المطلوب: %25في الحالة التي ال يتجاوز فيها النقد بالماوى – 1

 د  عن كل مكان وقوف بالماوى . 2000د و 1000 بين       •

 من العدد المطلوب : %75وال يتعدى %25في الحالة التي يتجاوز فيها النقد بالماوي  – 2

 عن كل مكان وقوف بالمأوى  د    3000د و 2000 بين   •

 من العدد المطلوب:%100واليتعدى %75في الحالة التي يفو  فيها النقد  – 3
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 : 14 الفقرة ➢

 المضافةالسيد حسن يعقوب طلب مراجعة معلوم الغرامة للمساحة المبنية المغطاة  -

السيد شهاب قارة برني طلب تأجيل التسوية الى حين مراجعة مثال التهيئة العمرانية مع مراعاة  -

 الحاالت االجتماعية

ال  إذالجتماعية أضاف السيد زين العابدين النيفر أنه ال يمكن الجمع بين تنفيذ القانون والحاالت ا -

 يجب أن يخضع القانون للحاالت االجتماعية.

وضحت السيدة سميرة فوال أن مراجعة مثال التهيئة يتطلب سنوات والوضع الحالي يستدعي أ -

 وجود حلول للمخالفين.

على ضرورة حرص المواطن على عدم مخلفة القانون السيد محمد حلمي الماطوسي أشار  -

 معقولة.والمبالغ المقترحة 

 ذكر السيد هاشم العيادي أنه تمت مناقشة هذا المقترح في المكتب البلدي على امتداد يومين  -

 للمساحة المبنية المغطاة المضافة.   المقترحةالغرامة المالية  االبقاء على التصويت على

 نعم 19 •

 معترضين )ظافر الصغيري وشهاب قارة برني( 02 •

 يعقوب(ضد )أمل شورة وحسن  02 •

 عن كل مكان وقوف بالمأوىد   4000د و 3000 بين   •

 من العدد المطلوب: %100في الحالة التي يبلغ فيها النقد بالمأوى  – 4

 عن كل مكان وقوف بالمأوى. د   5000د و 4000 بين   •

يددتم عنددد االقتضدداء وبطلددب مددن المعنددي بدداألمر تقددديم طلددب فددي تقسدديط مبلددغ الغرامددة ليعددرض بعددد  خــامس عشــر :

 : ذل  على لجنة يترأسها رئيس البلدية وتتكون من 

o رئيس لجنة االشغال والتهيئة العمرانية 
o الكاتب العام للبلدية 
o  القابض البلدي 
o كاهية مدير التهيئة العمرانية 

 ل األقساط السنة .على ان ال يتجاوز خالد كام

بعددده مددن  ومددا 83وفددي حالددة عدددم اسددتخالد قسددط مددن األقسدداط يعتبددر قددرار التسددوية الغيددا وتنفددذ أحكددام الفصددل 

 التهيئة العمرانية والتعمير.   مجلة
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 التصويت على تحديد غرامة مأوى السيارات مع األقل.  

 مع األقل 20 •

 محتفظين )ظافر الصغيري وشهاب قارة برني( 02 •

 التصويت على تحديد غرامة مأوى السيارات مع األكثر.  

 صوت 00 •

 : 15 الفقرة ➢

اقترح السيد عماد بوقصة تغيير العضو المقترح رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية  -

 برئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 

السيد شهاب قاسم بين رفضه للمقترح المقدم نظرا ألن رئيس لجنة األشغال هو من تكفل    -

 مقترحا امكانية اضافة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية. بالملف من البداية

اضاف السيد هاشم العيادي أن السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية دائمة التغيب -

 واقترح االبقاء على رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية إلنجاح المشروع.

موضوع تقني وقانوني وحضور الجانب التقني أن ال السيد زين العابدين النيفرأوضح -

 ضروري.

اقترح رئيس البلدية اضافة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية لعضوية اللجنة موضوع -

 النقاش.

وأضاف السيد محمد حلمي الماطوسي أن التقسيط ليس من أنظار اللجنة المالية والموضوع -

 فني.

 .  الشؤون المالية واالقتصاديةإضافة رئيسة لجنة التصويت على 

 عماد بوقصة وأسماء جليل(-حسن يعقوب-ليليا الجاللي-نعم )رئيس البلدية 05 •

 ال 14 •

 )ظافر الصغيري وشهاب قارة برني( محتفظ 02 •

 : تهم  رب التصويت على الباب الثالث

 موافق 16المصادقة بـ  •

 (حسن يعقوب-بوقصةعماد -جالليليليا  -)ظافر الصغيريمعترض  04 •

 )شهاب قارة برني(محتفظ  01 •
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 الباب الرابع

 ّرابعالباب ال

 إجراءات  انتقالية

 

يقع تأجيل تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضّد المخالفين  وذل  عند تقدم أصحابها بمطالب تسوية  سادس عشر:

 على معنى إجراءات هذا القرار.

كل مخالف لم يتقدم بمطلب تسوية في اآلجال المنصود عليها بالفقرة الخامسة من هذا القرار او لم   سابع عشر: 

يستجب لما تمت دعوت  الي  وفقا للفقرةالثالثة عشر او لم يقم بخالد الغرامات المالية وفقا للفقرة الرابعة عشر  

ات القانونية الجاري بها العمل في شأن  وخاصة  أو عند االقتضاء الفقرة الخامسة عشر  يتم مواصلة تنفيذ اإلجراء

 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية والتعمير .   83منها الفصل 

مع مراعاة التشريع الجاري ب  العمل تتولى البلدية ادرا  التراتيب العمرانية المعتمدة في تسوية   ثامن عشر:

من هذا القرار  بأمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة   وضعية المباني المشار اليها بالفقرتين األولى والثانية

 التفصيلية الراجعة لها بالنظر  

وال يمكن أن تعّوض التراتيب العمرانية المتبعة في تسوية وضعية هذه المباني آليا التراتيب العمرانية المنطبقة  

 على كامل المنطقة الموجودة بها. 

 

 التصويت على الباب الرابع :

 ةموافقصوت بال 18 •

 (ظافر الصغيري)معترض  01 •

 (شهاب قارة برني)محتفظ  01 •

ته :     التصويت على المشروع برم 

 ةموافقبالصوت  18

 )ظافر الصغيري(معترض  01                

 )شهاب قارة برني(محتفظ  01                

 . خامسالحاضرين على الموضوع ال أغلبيةالمصادقة  ب ➢

 

وكان هذا الملف أحد  العالقة،أبدى رئيس البلدية حرصه على تسوية ملفات مواطني باردو 

أسباب حل المجلس البلدي السابق لعدم الشفافية ، فرئيس البلدية لم ينفرد بالقرار احتراما 

 . للعمل البلدي والعمل بمبادئ الديمقراطية
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