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 بلدية المهدية

 محضر جلسة المجلس البلدي

 2020أوت  14الجمعة 

على الساعة الخامسة مساء بقصر البلدية  2020أوت  14عقد المجلس البلدي بالمهدية جلسة استثنائية يوم الجمعة 

 والسيدات أعضاء المجلس البلدي:  ةبوبكر رئيسة البلدية حضرها السادأشرفت عليها السيدة فائزة 

 أحمد رشاد خميس: المساعد األول  -

 إكرام ريش: المساعد الثاني  -

 سهيل الشيخ الزوالي: المساعد الثالث  -

 حسن بنور: رئيس دائرة هيبون  -

 محمد الشاهد: رئيس دائرة الزهراء  -

 هيثم بن ابراهم: عضو  -

 مي عالية: عضو سا -

 عضوسمير الزواري:  -

 أنيس العماري: عضو -

 خالد العراك: عضو  -

 هاجر البكوش: عضوة  -

  عبير الباجي: عضوة -

 لبنى الزواري: عضوة  -

 وداد سعد الظريف: عضوة  -

 نجالء الزوالي: عضوة  -

 طارق الحنشة: عضو  -

 رشيدة الصفاقسي: عضوة  -

 لمياء العيوني: عضوة  -

 رضا الشوك: عضو -

 وقد تولى كتابة الجلسة السيد لطفي بوحمدة الكاتب العام للبلدية.

في مفتتح الجلسة رحبت السيدة رئيسة البلدية بالسادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي وهنأت السيدات العضوات بعيد 

 في شتى المجاالت. ىالمرأة التونسية التي رسمت وترسم نضاالت ال تعد وال تحص

م دعت السادة والسيدات أعضاء المجلس إلى أهمية االلتزام بتوقيت الجلسات والدورات وتم االتفاق على اعتماد الساعة ث

 السادسة مساء كموعد لعقد جلسات المجلس المسائية.

 ثم تلت على السادة والسيدات أعضاء المجلس جدول أعمال هذه الجلسة االستثنائية: 

 ملف عقاري  -1

 تلفةمسائل مخ -2

 : ملف عقاري -1

 السيدة هاجر البكوش تقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة: 

 الوضعية العقارية الخاصة بورثة كراطو : ) المنصف كراطو و من معه ( :

و بعد ، المعروض على السادة أعضاء المجلس الوضعية العقارية الخاصة  بورثة المرحوم أحمد بن الحاج محمد كراطو  

يتعلق بإعالم بوفاة شقيقهم  2020مارس  11ـدد بتاريخ 2018ب وارد على اإلدارة البلدية تحت عـموضوع مطل

 و  تذكير بــالمطالب التالية :  المنصف كراطو

 (تسوية عقد معاوضة بإسم الورثة . 1

 (تمكين الورثة من التحوز بكامل قطعتي األرض المسندتين بإسم أخيهم المنصف 2

كل اإلجراءات الالزمة لمنع إتمام البيع ألنه تم أخيرا إبرام عقد وعد ببيع أحد المقسمين من طرف ورثة أخيهم  (أخذ3

 المنصف . 

التي إقترحت خاللها  2020جوان  26و حيث تم عرض هذه الوضعية العقارية في عديد الجلسات آخرها جلسة يوم 

 لمصادقة على إبرام عقد تكميلي مع كافة الورثة . اللجنة عرض الموضوع على المجلس البلدي للتفضل با
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 علما و أن هذه الوضعية يمكن أن نبينها إلى سيادتكم من خالل المعطيات و الحيثيات التالية:

ة إبرام عقدة معاوضة بالمراضاة ألجل المصلح : تتعلق بتولي البلدية و السيد المنصف بن احمد كراطو الوضعية العقارية*
بوجه المعاوضة أسند بمقتضاها الطرف المتعاقد معه  1988سبتمبر  22بتاريخ العامة مصادق من طرف سلطة اإلشراف 

قدرت قيمتها آنذاك بمبلغ  لفائدة إحداث طريق بالحزام الثالث م م 613لفائدة بلدية المهدية جميع قطعة أرض مسيجة تمسح 
المحدد من قبل مصالح وزارة التجهيز  05/02/1985ـدد بتاريخ 143حسب محضر إختبار عـ د 5.616,800الي قدره : م

 بالمهدية .
ـدد تمسح 25عـو م م 416و تمسح  24*و فــي مقابــل ذلك أسندته بلدية المهدية بعنوان معاوضــة قطعتــي أرض عدد  

وقد قدرت قيمة قطعتي األرض المذكورتين حسب محضر  بالزهراء المهديةبتقاسيم منطقة المركب الرياضي  م م 415
 د . 7.479,000المعد من قبل مصالح وزارة التجهيز بالمهدية بما قدره :  17/10/1987ـدد بتاريخ 1081عـإختبار 
م المقسإسناد  بإستثناءمن عقدة المعاوضة المذكورة ان كل طرف اصبح مالك للعقار المحال إليه  الفصل الرابع* نص 

فإنه ال يمكن التصرف فيه إال بعد تسديد الفارق الحاصل بين القيمتين المشار إليهما اعاله و الذي يقدر بـ:  ـدد25عـ
 .د  1.862,200

سجيم تمن خاللها رغبوا  تعلقت بتذكير بطلب تحوز بعقار و تغيير عقد معاوضةتقدموا إلى بلدية المهدية بعدة مطالب  * 

 المعاوضة المبرمة معه و الرجوع في التعويض الذي تعتزم البلدية إبرامه مع المواطن المبروك بن عمارة خالد.عقدة 
و قطعة  ورثة كراطوالمبرم مع  تطابق عقد المعاوضةالتي تأكدت خاللها اللجنة من  2014ديسمبر  04يوم  *جلسة    

قتراح تجسيم  عقدة المعاوضة المبرمة معه و إقتراح الرجوع في مما إضطر اللجنة إاألرض الكائنة قبالة الملعب المعشب 
 التعويض للمواطن المبروك بن عمارة خالد . 

 2014ديسمبر  19المؤرخة في  2014* عرض الموضوع على أنظار المجلــس البلــدي في الدورة العادية الرابعة لسنة  

على مواصلة الوضعية ووضعية المبروك بن عمارة خالد   و التي وافق خاللها المجلس البلدي في إطار دراسته لهذه
بالمصادقة و   د 1.862.200اإلجراءات مع ورثة كراطو من ناحية تجسيم التعويض و دفع الفارق  في القيمة المقدر بــ: 

 على الرجوع في عملية التعويض  التي كانت مبرمجة للمواطن المبروك بن عمارة خالد .
مون المداولة المذكور لسلطة اإلشراف قصد التفضل بالمصادقة تم إرجاعه بموجب جدول اإلرسال *    وبعد إحالة مض  
المتعلق بطلب موافاة سلطة اإلشراف بمذكرة تفسيرية تتضمن خاصة التدرج التاريخي  2015جانفي  22ـدد بتاريخ 949عـ

 .ين مرفوقة بالوثائق المؤيدة لذلكلمعنيألهم المراحل القانونية التي قامت بها البلدية بخصوص عملية التعويض ل

 تامة  2015فيفري  04ـدد بتاريخ 1012تم توجيه مذكرة تفسيرية مرفوعة إلى السيد والي المهدية مضمنة تحت عـ

 الموجب إال انه لم تتم المصادقة على ذلك و قد تمت التوصية على التداول في كل وضعية على حده. 
ية مبلغ إلى بلدية المهد المنصف بن احمد بن الحاج محمد كراطو* ورد على اإلدارة البلدية محضر تنبيه صادر عن السيد    

و المضمن بمكتب الضبط  2016أوت  23ـدد بتاريخ 12898عن طريق األستاذ حسان المعلول العدل منفذ حسب رقيمه عـ

ي ينبه من خالله على بلدية المهدية بعدم إعتماد كتب اإلقرار و الذ 2016أوت  23ـدد بتاريخ 6707المركزي تحت عـ

و الذي يقر من خالله أن قطع األرض موضوع عقد المعاوضة مع بلدية المهدية  09/11/2007المعرف بإمضائه بتاريخ 

ع لنفس ترجع ملكيتها لكامل ورثة أحمد بن الحاج محمد كراطو ألن األرض ملكية األرض المذكورة محل التعويض ترج"
أمهم فاطمة بنت  خالد أبناء أحمد بن الحاج محمد كراطو وومحمد والحبيب والمنصف والورثة اآلتي اسمائهم :مصطفى 

 .محجوب الحداد "

 دد 7161كما ورد على اإلدارة البلدية مطلب صادر عن ورثة المرحوم أحمد بن الحاج محمد كراطو مضمن تحت عــ

خالله بمطالبهم السابقة الموجهة إلى بلدية المهدية   و يتمسكون بإبرام عقد تكميلي  يذكرون من 2016سبتمبر  07بتاريخ 

 مع كافة الورثة.  
إجراء   2017فيفري  14نظرا لتشعب هذه  الوضعية  فقد إقترحت لجنة الشؤون العقارية في جلستها المنعقدة بتاريخ  *   

 2017فيفري  16بتاريخ  1318د الرزاق بن خليفة بموجب مكتوبنا عدد إستشارة قانونية و تجسيما لذلك تم تكليف األستاذ عب
خالصة  :بهذه اإلستشارة  و التي جاء فيها   2017جويلية  03ـدد بتاريخ 4792الذي وافانا بمكتوبه  الوارد علينا  تحت عـ

مرحلـــة أولـــى ثــم تقديــم  تعليق إجراءات المعاوضة لفائدة ورثة كراطو إلى حين إثبات ملكيتهم للعقار في:  المقترح
  مطلــب تسجيــل للعقـــار بناء على الحوز و التصرف في مرحلة ثانية .

اطو ) الطرف المتعاقد مع و تجسيما لذلك فقد تولينا توجيه مكتوب إلى السيد المنصف بن احمد بن الحاج محمد كر   

يتعلق بدعوته  لموافاتنا بوثائق إنجرار ملكيته للعقار موضوع  2017مارس  02ـدد بتاريخ 1738عـ( مضمن تحت البلدية

كما أن بقية الورثة تركزت طلباتهم حول هذه المسألة خاصة  إلى حد اآلن إال أنه لم يبادر بذلكالمعاوضة مع بلدية المهدية 

قد ار ملكية الطرف المتعالم يقع التنصيص على وثيقة إنجرو أنه بالرجوع إلى ملف المعاوضة بما فيها عقدة المعاوضة 

   .معه
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حول  2018مارس  30ـدد بتاريخ 2573ضمن باإلدارة البلدية  تحت عـــــورد علينا مكتوب السيد المنصف كراطو م   

م م كائنين بتقاسيم المركب الرياضي إنجرا له  415م م و الثاني مساحته  416طلب تسوية وضعية عقارين مساحة األول 

 (.في المساحات حاليا ) حسب إدعائه ة بالمراضاة ألجل المصلحة العامة و ذلك نظرا لوجود نقصبموجب عقدة معاوض

إقترحــت  التي  2018أفريل  17أنظار لجنة الشؤون العقارية ف جلستها المنعقدة بتاريخ و قد تم عرض مطلبه على 

النظر في المطلب مع التوصية علــى إحالتــه و عرضه على أنظار المجلس البلدي الجديد  الذي سيقع إنتخابه  إرجــاء

 لدراسته و البت فيه .

باإلضافة إلى ذلك و بعد إنتخاب المجلس البلدي الجديد ورد علينا مكتوب صادر عن المواطن المنصف كراطو مضمن   

م م  416ية عقارين مساحة األول يتعلق طلب تسوية وضع 2018أوت  14تاريخ ـدد ب6346باإلدارة البلدية تحت عـ

 م م كائنين بتقاسيم المركب الرياضي. 415الثاني مساحته و

ـدد 9179ومن معه مضمن باإلدارة البلدية تحت عـ كما ورد علينا مكتوب صادر عن باقي الورثة و هم الحبيب كراطو   

يتعلق بتذكير بمطالب سابقة تتعلق اساسا بـ) تغيير عقد المعاوضة بإسم الورثة ،تمكين الورثة  2018نوفمبر  09بتاريخ 

من التحوز بكامل قطعتي األرض المسندتين بإسم أخوهم المنصف ، اإلعتراض على تنصل شقيقهم المنصف من اإلقرار 

  ".09/11/2007ممضى من طرفه بتاريخ لا

 وعند فتح باب النقاش كانت التدخالت كما يلي: 

يرى أن تسوية هذه الوضعية العقارية يأتي في إطار تمكين المواطنين من حقوقهم ويدعو إلى : السيد خالد العراك* 

 لفائدة البلدية.  تحين القيمة المالية للفارق

ين مبلغ الفارق يتصحيح الخطأ المتعلق بالمستحقين الفعلين بات أمرا ملحا وترفض مبدأ تح إن : السيدة هاجر البكوش* 

 في القيمة.

 : دعت إلى عرض األمر على القضاء السيدة رشيدة الصفاقسي* 

لذا فإن منطقي. و غير: المتسبب في الخطأ هي البلدية وإن الرجوع في القيمة المالية وتحينها أمر السيد حسن بنور* 

د ما ورد بالعقبين تصويب الخطأ واجب من حيث األصل إال أنه وجب حسن التدقيق والمالءمة والمطابقة والتجسيم 

 المادي والحوزي. والواقع بين البلدية وعائلة كراطو  1988سنة  المبرم

 الد. بالمذكرة حول الرجوع في التعويض للمواطن المبروك بن عمارة خ دكما دعا إلى االنتباه إلى ما ور

 بين بلدية المهدية والشاغل لجزء من منتزه الكلية.القائمة وفي سياق آخر دعا إلى موافاة المجلس البلدي بمآل القضية 

 : دعت إلى رفع األمر للقضاء السيدة لمياء العيوني* 

 : الموافقة على تسوية الوضعية وفقا للقانونالسيد طارق الحنشة* 

 من األجدر االعتذار للمستحقين. كان: السيدة وداد سعد الظريف* 

م إلحداث طريق بالحزام الثالث وهي  613وحيث ثبت تحوز البلدية بقطعة األرض مساحتها  وبعد النقاش قرر المجلس

 على ملك ورثة أحمد الحاج محمد بن عمر كراطو. 

ية مبرم بين بلدية المهدعلى إبرام عقد تصحيحي لتصويب االستحقاق الوارد بعقد المعاوضة ال المصادقة باإلجماع

ليصبح عقد معاوضة بين بلدية  1988سبتمبر  22والمنصف بن أحمد كراطو المصادق عليه من سلطة اإلشراف في 

ووفقا  1968جانفي  30بتاريخ  2915المهدية وورثة أحمد بن الحاج محمد بن عمر كراطو حسب حجة الوفاة عدد 

بكامل قطعتي األرض المسندتين ألخيهم المنصف  الورثة من التحوز وتمكين 1940نفي د الملكية المؤرخ في جالعق

قبلهم  القيمة منالتحويز المادي للعقار. وتسديد الفارق في مع وأخذ كل اإلجراءات الالزمة لتجسيم ذلك ومطابقة العقد 

 يوما من تاريخ هذا القرار. 90د وذلك في غضون  1862.200لفائدة بلدية المهدية وقدرها 

 : السيدتان: لمياء العيوني ورشيدة الصفاقسي والسيد محمد الشاهد وتحفظ على القرار 

 : مسائل مختلفة -2

 م الموضوع وفقا للمذكرة التالية:: السيد طارق الحنشة يقدبرنامج التعاون مع تدعيم -أ

ووزارة البيئة اتضح أن  (USAID)حول تهيئة منتزه الكلية بالتعاون مع   (APS)على إثر موافاة البلدية بمشروع 

البلدية قامت بمراسلتهم لتحديد موقع المشروع بمنطقة تجهيزات حسب مثال التهيئة وطالبتهم باألخذ بعين االعتبار 

 :المعروض على المجلسو م بين منطقة التجهيزات والمنطقة الخضراء حسب مثال التهيئة. 12الطريق المبرمج ذو 

تجهيزات بأجنة هيبون بجهة الكلية إلى منطقة خضراء مجهزة وإلغاء الطريق المصادقة على تحويل المنطقة ال

 م من الجهة الغربية لهذه المنطقة وإدراج هذه التغييرات بمثال التهيئة بطور المراجعة  12المبرمج ذو 
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  :التدخالت

المبرمج بمثال التهيئة داخل : يتساءل عن جدوى اخذ القرار في تبديل الصبغة وإلغاء الطريق السيد خالد العراك* 

 المنتزه.

ر صبغة منطقة التجهيزات بمنتزه الكلية إلى منطقة ي: صادق المجلس باإلجماع على تغيوبعد النقاش قرار المجلس

م من الجهة الغربية وإدراج هذه التحويرات بمثال التهيئة طور المراجعة 12خضراء وإلغاء الطريق المبرمج ذو 

 لسيدة هاجر البكوش.وتحفظت على القرار ا

رج والمتعلقة بمستخ يقدم الموضوع وفقا للمذكرة المصاحبة العراك السيد خالد: تغيير صبغة الرواق التجاري –ب 

محضر جلسة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف ولجنة التهيئة العمرانية ولجنة الربط 

 حيث تم اقتراح ما يلي: 2020لية جوي 13بالشبكات المنعقدة بتاريخ 

  يمكن الترخيص لمالكي البناءات على الشريط التجاري على كافة طرقات وشوارع وأنهج المنطقة البلدية

بالمهدية بغلق الرواق التجاري واستغالله بواجهة بلورية مع األخذ بعين االعتبار وضعية الجوار وجمالية 

 المعمار واالستظهار بموافقة المالكين.

 ( للمتر المربع100,000يوظف معلوم مالي على المساحات المغلقة بما قدره مائة دينار ) 

 يمكن الترخيص لعقار تم غلق رواقه التجاري بالربط بالشبكات إذا تواجد في شريط مزدوج قائم الذات 

 ( للمتر المربع200,000يوظف معلوم مالكي المساحات المغلقة قدره مائتي دينار ) 

 (100,000مائة دينار ) ة على عقار ضم رواقه التجاري قدرهمالي على المساكن المقام يوظف معلوم 

 ورية ي وذلك عبر تركيز واجهة بليمكن الترخيص لمالكي البناءات على الشريط التجاري بتهيئة الرواق التجار

(boises vitrées( مع األخذ بعين االعتبار الجوار والجمالية المعمارية والحضرية )l’image urbaine  )

 ( للمتر المربع100,000ويوظف معلوم مالي قدره مائة دينار )

 العقارات على الشريط التجاري والتي أغلقت الرواق التجاري بالطابق األرضي من الربط  أصحاب يمكن تمكين

تحدده  مية ال تحتوي على رواق تجاري وذلك مقابل معلوفة شريطة أن تكون البناءات المحاذبالشبكات المختل

 .بلدية المهدية

 

ت في التعديات والمخالفاالواقع المتمثل  هثم تناول السيد طارق الحنشة الكلمة موضحا أن اللجوء إلى هذا اإلجراء حتم

البلدية لضعف اإلمكانيات على مجابهة هذه الفوضى. لذا فإن أخذ هذا  لم تقدر على جمالية المدينة في المقابل التي أثرت

 الظرفية للتنظيم واستخالص معاليم تنمي الموارد البلدية.  حتمتهالقرار 

 للمخالفة.فهو يشرع * السيد محمد الشاهد: ال جدوى من هذا اإلجراء 

 : المصادقة باإلجماع على ما ورد بالمذكرة. قرار المجلس

 وتحفظ على القرار السيد محمد الشاهد. 

 واختتمت الجلسة على الساعة الثامنة ليال

 وحرر بتاريخه                                                                        

 رئيسة البلدية                                                                                        

 فائزة بوبكر                                                                                        


