
بالكريب البلدي المجلس
2018 لسنة  الرابعةالدورة العادية 

29/12/2018المنعقدة بتاريخ
جمليمحضر جلسة 

بمجلة  يتعلق2018  ماي09 في مؤرخ2018  لسنة29 عدد الساسي القانون بمقتضيات عمل
عدد تحت البلدي المجلس أعضاء السادة إلى الموجه الستدعاء على وبناءا  المحلية الجماعات

18/12/2018  بتاريخ1832 .
2018/ 29/12 السبت  يوم2018 لسنة الرابعة العادية الدورة بالكريب البلدي المجلس عقد
رئيس السليطي لطفي السيد برئاسة بالكريب البلدية بقصر صباحا العاشرة الساعة على

والسادة السيدات البلدي المجلس أعضاء وبحضور البلدية  :
البوبكري ,رؤوف الدنداني الدين , بدر الدريدي , فاطمة الفرشيشي بسمة

,رضا الميساوي ,مختار الطالبي الجوادي,الناصر ,ايمن البوبكري ,حمادي
السليطي ,الشريف الفرشيشي ,محمد العرفاوي  

, نهى البوبكري : سناء والسادة السيدات الجلسة عن .وتغيب الجوادي شكري و
البوبكري , رهام البوبكري الرزقي, نادية , راضية سعد .

الجلسة كتابة للبلدية العام الكاتب الجبالي مكي السيد وامسك  ,
, وحيث توفربالحاضرين مستهلها في رحب الجلسة البلدية رئيس السليطي لطفي السيد افتتح

المتضمن العمال جدول استعرض عضوا 18 عضوا من جملة 12النصاب القانوني للجلسة بحضور 
التالية للنقاط  :

 
2019 لسنة السنوي الساتثمار برنامجالمصادقة على  (01 :
المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة (02

2019والمساعدات الموظفة لسنة 
المصادقة على برنامج دعم القدرات ( المساندة (03

: ) والتكوينالفنية
إساناد بقية اللجان (04

  تدارس الوضعية العقارية ببلدية الكريب (05

2019 لسنة السنوي الساتثمار برنامجالمصادقة على  (01 :

الجمهورية
التونسية

الشؤون وزارة
والبيئة المحلية
الكريب بلدية



قام السيد رئيس البلدية بتقديم الجدول المصاحب المتعلق بتوزيع اعتمادات العنوان
الثاني وتولى استعراض جملة المشاريع المقترحة وكلفة انجازها ثم فتح باب النقاش

أمام أعضاء المجلس البلدي الحاضرين فكانت التدخلت كالتالي :
السيد شكري الجوادي : تساءل عن ملعب كرة القدم المصغرة , واقتناء-

سيارة إدارية  , وأكد على ضرورة إرفاق استدعاءات الجلسة بالملفات التفسيرية
وأشار إلى اعتراضه على اقتناء السيارة الدارية.

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على مخطط
 تبعا للجدول المصاحب : 2019الستثمار البلدي لسنة 

المصادقة على اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة (02
2019والمساعدات الموظفة لسنة  :

المعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة على           
 بين الدولة ممثلة2019التفاقية المتعلقة بمنح المساعدات غير الموظفة لسنة 

في شخص المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وبلدية
الكريب ممثلة في شخص رئيس مجلسها , و تضبط هذه التفاقية التعهدات

مبلغها الحصول على المساعدات إجراءاتالمتبادلة بين الطرفين في تطبيق 
.  د322.000

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على هذه
التفاقية.



المصادقة على برنامج دعم القدرات ( المساندة (03
: ) والتكوينالفنية

ض على أنظار  المجلس البلدي النظر في إمكانية المصادقة على وثيقةالمعرو        
ويظم ( المساندة الفنية والتكوين) 2019لسنة البرنامج  السنوي لدعم القدرات 

هذا البرنامج جملة النشطة التي تطلبها البلدية خلل فترة المخطط الستثماري
قصد مساعدتها على حسنوالتكوين   الفنيةالبلدي القادم في مجال المساندة

إعداد وتنفيذ برنامجها الستثماري وضمان استجابتها للشروط الدنيا المستوجبة
ولتقييم أداءها في مرحلة لحقة بما يخولها النتفاع بالمساعدات المرصودة لها

. سنويا لتنفيذ مشاريعها
وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على
البرنامج السنوي لدعم القدرات ( المساندة الفنية والتكوين ) تبعا للجداول

: المصاحبة



:إساناد بقية اللجان (04
      استعرض السيد رئيس البلدية بقية اللجان المتبقية والتي تم إرجاء تكوينها بسبب

رفض قائمة سنابل الكريب وقائمة نداء تونس رئاستها وهي التالية : ( لجنة الفنون
والثقافة والتربية والتعليم , لجنة شؤون المرأة والسرة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

, لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة والتعاون اللمركزي والعلم
والتواصل الجتماعي ودعا قائمة سنابل الكريب وقائمة نداء تونس إلى تعيين رؤساء

ومقررين لهاته اللجان الثلثة فتم إسنادها كالتالي :
الملحاظاتالمقرررئيس اللجنةاللجنةع/ر

لجنة الفنون والثقافة والتربية01
والتعليم

رهام البوبكريرضا العرفاوي

لجنة شؤون المرأة والسرة02
وتكافؤ 

الفرص بين الجنسين

رضا العرفاويبسمة الفرشيشي

لجنة الديمقراطية التشاركية03
والحوكمة المفتوحة

شكريراضية الرزقي
الجوادي 

:تدارس الوضعية العقارية بمدينة الكريب (05
20أفاد السيد رئيس البلدية في هذا الطار انه قد تم إحصاء حوالي  

مالكا يبيعون أراضيهم دون إعداد ملفات تقسيم لها أو تهيئتها ,
 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير78و77و76واستعرض  الفصول 

والتي تجرم مثل هذه التجاوزات وينجر عنها عقوبات جزائية ومدنية ,
مؤكدا على أن البلدية قامت برفع قضايا عدلية ضد جميع المخالفين

ولن تتراجع في ردعهم وإثنائهم عن مواصلة ارتكاب مثل هذه
المخالفات وسف تقع محاسبتهم في ما تسببوا فيه من فوضى

.  عقارية في المدينة
ثم فتح باب النقاش أما أعضاء المجلس البلدي فكانت التدخلت

: كالتالي



السيد الشريف السليطي : أوضح بان لجنة الشغال قامت -
باستدعاء هؤلء الباعة لتدارس الوضعية والعمل على إيجاد حلول

 فقط منهم ولم تصل البلدية إلى02مشتركة , غير انه لم يحضر إل 
حل جذري لهذا الشكال , أشار كذلك إلى صعوبة الحصول على

رخص بناء في ضل هذه الفوضى , كما أفاد بوجود حالة احتقان في
البلد خاصة أمام منع المشترين من مواصلة أشغال البناء وكذلك

البناءة والعملة المشتغلون في هذا القطاع الذي أصبحوا عاطلين عن
. العمل بسبب عدم التوصل إلى حل هذا الشكال

أفاد كذلك بأنه قد تم تكليف مهندسة لحتساب ثمن تهيئة العقار
 د واقترحت اللجنة في350.000وتبين ان مبلغ التهيئة يكون حوالي 

 على حساب البائع و1/3هذا السياق ان يتم تقسيم هذا المبلغ بين 
 على حساب المشترين والباقي تتكفل به بلدية المكان وتم عقد1/3

جلسة مع المواطنين في نفس هذا السياق غير انه لم يتم التوصل
إلى أي اتفاق وفي ختام تدخله أكد على ضرورة إيجاد حل في أسرع

. الجال لهذا الشكال العقاري
السيد رضا العرفاوي : أشار إلى انه توجد ثلثة وضعيات يجب -

: الحديث عنهم
  غياب رصيد العقاري في الكريب *

. عدم تهيئة المالكين لراضيهم وعدم تقديم تقاسيم في الغرض*
ضرورة استدعاء جميع الطراف المتدخلة في هذا الشأن وإيجاد حل*

جذري لهذا الشكال
وان البلدية يبقى لها كامل الحق في القيام بإجراءاتها القانونية

 . الممكنة
السيد محمد الفرشيشي : أبدى اعتراضه على تبني لجنة الشغال*

التفاوض مع المالكين أو الباعة وانه ليس من صلحياتها ان تقوم
. بهذه العملية وان مهام اللجان تقتصر على القتراح وليس التقرير
السيد شكري الجوادي : أيد كلم السيد محمد الفرشيشي مشيرا-
في ذات الوقت ان جميع البائعين يقومون بالتفويت في أراضيهم
بالتقسيط وهو ما يعني عدم امتلكهم للموال الكافية لتخصيصها

. لعملية التهيئة
السيد الناصر الطالبي : أكد خلل تدخله على ضرورة تهيئة -

التقاسيم قبل بيعها وإذا ما عجز على ذلك فيمكن التفاوض مع البلدية
 التقسيم ,1/3على أن تقوم هذه الخيرة بتهيئتها مقابل تمكينها من 

وإذا كانت هناك تجاوزات في بيع الراضي أي دون تقسيمها وتهيئتها
فان هناك إجراءات جزائية يمكن للبلدية الرجوع إليها , وأكد في

الخير على ضرورة إيجاد صيغة ترضي جميع الطراف مع ضرورة



إعلم وتعريف مالكي الراضي بما ينص عليه القانون في هذا الشأن
.

السيد مختار الميساوي : اقترح وضع تصور و استراتيجيا لتهيئة -
مدينة الكريب ثم قام بتلوة رسالة وجهها أطفال حي الجامع بالكريب

: الى المجلس البلدي وهذا نصها
نحن أطفال حي الجامع ل نجد مكانا للعب او الترفيه . الشارع و "

النهج هي ملذنا الوحيد واننا نواجه طردا وملحقة من كل متساكني
هذا الحي , فحيثما شرعنا في اللعب واجهونا بالطرد والسب والشتم
, نرجو ان توفروا لنا مكانا للعب . السنا أطفال ومن حقنا ان نلعب .

" تقبلوا منا ألطف تحية من أطفال حي الجامع . والسلم
السيد رئيس البلدية :  جدد السيد رئيس البلدية شكره الى جميع

المتدخلين مبينا انه وفي كل الحالت حتى بعد التوصل الى تسوية مع
المالكين ل يمكن إسناد رخص بناء قانونية خاصة وان هذه العقارات

 وارث , وبناءا عليه اقترح تقديم200على الشياع ويملكها أكثر من 
 . استشارة الى المحكمة الدارية للستئناس برئيها

اقترح ضرورة فتح جميع الطرقات المدرجة بمثال التهيئة العمرانية -
.

أكد على أن البلدية ل يمكن أن تشرع للبناء الفوضوي وقدم في -
.هذا الطار مقترح نص توضيحي سيتم عرضه على العموم

أكد السيد رئيس البلدية انه وفي صورة عدم التوصل الى تسوية -
. فسيتم اللجوء الى السيد وزير التجهيز والسكان والتهيئة الترابية
اما في ما يتعلق بالتقسيم الذي هو بصدد التهيئة بحي النصر عن -

طريق الوكالة العقارية الصناعية افاد السيد رئيس البلدية سيتم
.عرض مثال التقسيم في اول جلسة للمجلس البلدي

وفي الختام تم التفاق بإجماع الحاضرين على تكوين لجنة يرأسها-
السيد الشريف السليطي مقرر لجنة الشغال والتهيئة العمرانية

لمتابعة هذا الملف والتأكيد على ضرورة انفتاحها على بقية أعضاء
المجلس البلدي وكل من يستأنس برأيه وإعطائها شهرا كأقصى اجل

لتقديم تقريرها ابتداءا من هذا التاريخ وتضم السادة المستشارين :
محمد الرشيشي, شكري الجوادي , رضا العرفاوي , رؤوف البوبكري

 , ايمن الجوادي وكل من يستانس برايه في هذا المجال

ورفعت الجلسة في حادود الساعة الواحادة بعد الزوال  .

: في الكريب
 البلدية رئيس

السليــــطي لطفي




