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04/03/2016 

 

 

  

 لمنيابة الخصوصية 2016 لسنة االولىانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية 
 صباحا برئاسة التاسعة عمى الساعة 2016 /04/03الجمعةلبمدية سيدي بوزيــــــــد يــــــــــــــوم 

:  رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابةخضر عبد الســــــــــالمالسيد 

 الزاىــــــر احمدي             عضو  _ 

 "مكرم بن خميفة                 -  

 "رؤوف فـــــــــرج                    - 

 

                  نــــــــــــــــزار الخالدي واحمد رحومــــــــــــــــــــــــــــة: وتغيب بعــــــــــــذر كل من الســـــــــــــــــــــادة
  

  



 اتشـــرف " :وقد صدرلمسادة اعضاء النيابة الخصوصية استدعـــــــــــــــــــاء في الغرض ىذا نصو 
 المقررعقدىا يـــــــــــــــوم الجمعة 2016باستدعائكم لحضوراشغال الدورة العادية االولى لسنة 

  عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول االعمال03/2016/ 04

 :  التالي

 مسائل مالية– 01        

 2015مٌزانٌة البلدٌة لسنة ل الترفٌع النهائً         * 

 2016تنقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة  *       

 تحوٌل اعتماد داخل العنوانٌن األول والثانً        *

مراجعة معالٌم  – 02        

 تحٌٌن اثمان*

 طرح معالٌم لمتسوؼً المحالت التجارٌة البلدٌة*

 تسوٌة وضعٌات عقارٌة- 03

               مسائل مختلفة- 04          

 فً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة اعضاء المجلس البلدي ثم 
:  انتقل لمناقشة جدول اعمال الدورة

 : لعئلر عايــــــــــــــــــــــــــــــس– 01
 2015مٌزانٌة البلدٌة لسنة ل الترفٌع النهائً  *

 عرض السٌد رئٌس النٌابة 2015فً اطار ختم المٌزانٌة البلدٌة لسنة 

الخصوصٌة على انظار اعضاء النٌابة مشروع للترفٌع النهائً لمٌزانٌة 

 حسب الجدول 1.065.826,324 بفائض قدره  2015البلدٌة لسنة 

:التالً  



  

:الموارد  

 
 العنوان

 
الفصل 

 

 
 نوع الموارد

المقابيض المصادق 
 عمييا بالميزانية

  التعديــــل
 بالنقص بالزيادة االعتمادات النيائية

 4.918.893,831  68.893,831 4850.000,000  مجسر و وار السو نر ألدل   ألدل

ر07001 اثعني 
 02 رر

ر سحر لسلرر نرصسلدقر اقضدض
 نقـلر و الرر
 و وار السس  

ر
ر

ر3.190,274
 

ر
ر

ر
ر

203.386,000 

ر
ر

0,054 

ر
ر

ر3.190,220
ر

203.386,000 

ر07001
 04 

  سحرد لعهعترا خجيسرأخضى
30.000,000 

  30.000,000 

ر07002
 02 رر

ر سحرد لعهمعترخعو يس
نقـلر و الرر*ر
  و وارالسس*رر

7.348,360 

ر  
ر

7.348,360 

ر08001
 02 رر

 اممعالر امقـع سر نر الو ئئر يضرر
 راجلسسر ألخيضر1 لسلمجسر نر رر

985.199,508 327.318,981  1.312.518,489 

ر08001
 03 رر

 الو ئئر اليضر لسلمجسر نرر
راجلسسر العاقسراجلسسرر1 السو نرر

  ألخيضر

330.071,823 

ر  
330.071,823 

ر08002
 02 رر

ر امسعبر نر لخضر امعلر امشسضك
نقـلر و الرر-
ر
  و ار السس-

ر1.505.966,507
ر

573.000,000 

ر
ر
ر

ر
64.045,000 

ر 
ر1.505.966,507

ر
637.045,000 

ر08005
ر01

 

نقـلر و الرر
ر
ر

 

2.150.727,928  37.377,080 2.113.350,848 

ر09001
 02 

رق.ص
نقـلر و الرر-
ر
  و ار السس-

14.495,600 

ر
7.573,794 

 
358.160,000 

 

ر 
ر22.029,394

 
358.160,000 

ر ررر2 امعبرر 11811



ر
ر

 وئعسسر اجمهوودس

----- 2.225,981 2.225,981 

03301 

ردو ورر امييسرد اسسميسرر21 امعبرر
  املسلدمس

------ 
ر

474,432 

ر 
474,432 

ر06706
 

رر1001
 01 ف

------- 

ر
8.000,000 

ر 
8.000,000 

ر06737
 1 رر

 ------ رررررتهييسر امالعب26 امعبرر
ر6.366,554  6.366,554

ر
ر06737 22,523

 04 رر
ر ر اضدعاسرد اسضايسر املنيس26 امعبرر

------ 

22,523  

ر06735
 42 

 ------ ر اشمعب36 امعبرر
4.280,664  4.280,664 

 52.455,698  52.455,698 -----؛- ر لعهمعتر عايسر خسجلس90 امعبرر 00510

ر    
ر

 

ر
  مجسر و وار السو نر اثعنيرر

5.600.000,000   

 090ر+080ر+070 مجسرتللدالتر السفرر
 960.483,775 37.377,134 

923.106,641 

ر
  مجسر اجزءر اخع س

 73.825,852  

ر
  مجسر و وار السو نر اثعنيراللر اسللدل

6.596.932,493 

ر
  مجسر و وار السو نر ألدل

4.850.000,000 68.983,831  
4.918.893,831 

ر11.515.826,324  اجمجــسر الع ــــسرررر
ر
ر

 
 

 

 

 

 



 

 

  *2016نقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة ت 

 

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار اعضاء النٌابة مشروع تنقٌح المٌزانٌة البلدٌة لسنة 

  متاتً من المبالػ المقامة من الفوائض الؽٌر مستعملة من العنوان 065.401431. بفائض قدره  2016

:االول للسنة االخٌرة حسب الجدول التالً  

  

  امــــو وا

ر
 
 

  السو ن

ر
 

  اللل

ر
 

 نو ر امو وا

ر
 

 اسقلدض تر املعاقرعجيهعرر
 اعاميز نيس

ر  اسللدــــل
  اسقلدض تر اسهعئيسر امسجزر

 اعاسقص اعازدعار

 مجسر و وار السو نرر   ألدل
  ألدل

5.800.000,000   5.800.000,000 

ر07001 اثعني 
ر

ر
 

 01ر ف01 

ر فرر01 رر
ر02
 
 

ر فرر04 رر
01 

ر فرر04 رر
02 

 سحر لسلرر نرر
صسلدقر اقضدضرر

نقـلر و الرر*
 و وار السسرر*

  سحرد لعهمعترا خجيس
ر

رنقـلر و الرر*
  و وار السس*ر

ر
ر

ر245,220
ر
ر
ر

 

ررر17.849,000  

ر  
ر

ر245,220
ر
ر

ر

ر
ر17.849,000

ر

 

ر07002
ر01ر ف02 

ر فرر02 رر
 ر02

 لعهمعترخعو يسرر
نقـلر و رالرر
  و وار السس

ر
1.048,360 

ر 
 

ر
1.048,360 

ر08001
 02 رر

 اممعالر امقـع سر نرر
 الو ئئر يضر لسلمجسرر

 راجلسسر ألخيضر1 نر رر

ر
921.839,443 

ر
139.601,781 

ر 
1.061.441,224 



 

ر
ر08001

 03 رر

 الو ئئر اليضرر
ر1 لسلمجسر نر السو نرر
اجلسسر العاقسراجلسسرر

  ألخيضر

ر
ر

328.129,622 

ر  
ر
ر

328.129,622 

ر08002
ر
ر

ر01ر رر

 02ررررررر رر

 

امسعبر نر لخضر امعلرر
 امشسضكرر

 نقـلر و ال-

 و ار السسرر-
 

 
2.001.582,496 
638.000,000 

ر  
ر

 
,ر2.001.582,496
638.000,000 

ر
ر رر08005
ر01

 

نقـلر و الر السو نرر
 4ردرر3 اثعنير اجزءردنرر

2.069.236,465 

ر 
100.466,302 

ر
1.968.770,163 

ر09001
ر
ر
ر
ر01 
ر
 02 رر

صسلدقرر ضدضرر
 اقضدضرر

 نقـلر و ال-ر

 

 و ار السسرر-
 

ر
ر

ر22.069,394
ر

------ 

ر
ر
ر
ر

 

  
 

22.069,394 
 

 

ردو ورر امييسرر21 امعبرر 03301
 د اسسميسر املسلدمس

----- 474,432 
 

474,432 

ر06706
1001 

 8.000,000  8.000,000 -----  نظع سرد السعدسراعامييس

ر06735
ر

ر01 فرر42 

ر
ر فرر42 رر
04 

ر اشمعبرر36 امعبرر
 الو سعترر

ر

  ألشلعل

------ 

ر
ر2.342,927

ر
1.937,737 

ر 
ر2.342,927

ر
1.937,737 

ر
 1ر رر06737

ر
رررررتهييسرر26 امعبرر

  امالعب

------ 

ر
6.366,554 

ر 
6.366,554 

ر06737
 04 رر

ر اضدعاسرر26 امعبرر
 د اسضايسر املنيس

------ 

ر

22,523 
ر 

22,523 

ر2 امعبرر 11811
 وئعسسر اجمهوودس

------ 

ر

2.225,981 
ر 

2.225,981 

2/11/90/
00510/1 

 ----- نلقـعتر عايسر خسجلس
ر

ر

4.3795,100 

ر 
ر

43795,100 



2/11/90/
00510/2 

 100,698  100,698 ----- نلقـعتر عايسر خسجلس

ر5.800.000,000  مجسر و وار السو نر ألدل
ر

 

  5.800.000,000 

ر6.000.000,000 4+3 مجسر و وار السو نر اثعنيرج
ر
ر

 

139.601.781 

100.466,302 6.039.135,479 

 5 مجسر و وار اجزءرر
ر

---------- 26.265,952  26.265,952 

  مجسر و وار السو نر اثعني
ر

6.000.000,000 6.065.401,431 
ر

 اجمجــسر الع ــــسرر
ر

 

ر
ر11.800.000,000

ر
 

ر  
11.865.401,431 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تحوٌل اعتمـــــــــــــــــــاد ات * 

ي ـــــــ المؤرخ ؾ1975ـدد لسنة 35ـدد من القانون األساسً عـ27عمال بالفصل عـ

 عرض السٌد  والمتعلق بالقانون األساسً لمٌزانٌة الجماعات المحلٌة1975 ماي 14

رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار اعضاء النٌابة مشروع لتحوٌل اعتمادات داخل 

 :العنوانٌن االول والثانً كالتالً

 

 

 2016داخل العنوان االول لسنة *

 تنقٌــــــــــــــص اعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات ترفٌــــــــــــــــع اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــادات
 عنوان  المبلػ

 الفصل
عنوان  المبلػ التبوٌب

 الفصل
 التبوٌب

المساهمة  60.000,000
لفائدة 

الودادٌة 
بعنوان 
خدمة 

التذاكر 
 لالعوان

ؾ.ؾ ؾ.ؾ الفصل الفقرة   الفصل الفقرة 
000 0001 03304 60.000,000 

 
 

تدخالت 
 اخرى

 

000 
 

0099 
 

03302 
 

 الجملـــــــــــــــــــــــــــــة  60.000,000 الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــة  60.000,000

 

 2016داخل العنوان الثانً لسنة 

 تنقٌــــــــــــــص اعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــادات ترفٌــــــــــــــــع اعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــادات
عنوان  المبلػ

 الفصل
عنوان  المبلػ التبوٌب

 الفصل
 التبوٌب

تعبٌد  100.000,090
 الطرقات

ؾ.ؾ ؾ.ؾ الفصل الفقرة   الفصل الفقرة 
اقتناء  100.000.000 06613 0002 00

 اراضً
000 003 06601 

 
0,090 

نفقات 
: مختلفة

مخفضات 
 السرعة

000 000 06609 

 الجملـــــــــــــــــــــــــــــة العامة 100.000,090 الجملـــــــــــــــــــــــــــــــــة العامة 100.000,090
 

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع



مـــــــــــــــــــــــــــرر لعايـــــــــــــــــــ ض  ع- 02  
  :  انــــــــــن اثمــــــــــــــ تحًٌ*

 المؤرخ 2007 لسنة 1185فً اطار العمل على تحٌٌن االثمان المرجعٌة المنصوص علٌها باالمر عدد

 المتعلق بظبط الحد االدنى والحد االقصى للمتر المربع المبنً لكل صنؾ من اصناؾ 14/05/2007فً 

 انظار  علًعرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة العقارات الخاضعة  للمعلوم على العقارات المبنٌة 

: كالتالً المخصص للسكن مقترح لتحدٌد الثمن المرجعً للمتر المربع المبنًاعضاء النٌابة  

الثمن المرجعً للمتر 
(بالدٌنار )المربع  

 صنؾ العقار المساحة المؽطاة

د 100 م. م100مساحة ال تتعدى   1الصنؾ    

د 180 م وال تتعدى . م100مساحة تفوق 

م . م200  
2الصنؾ   

د250 م وال تتعدى . م200مساحة تفوق 

م. م400  
3الصنؾ   

د300 م . م400مساحة تفوق  4الصنؾ    

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

 طرح معالٌم لمتسوؼً المحالت التجارٌة البلدٌة*

  تبعا لالحداث االخٌرة التً عرفتها البالد ومدى تأثٌرها المباشر على عملٌة استخــالص 

موارد البلدٌة وحٌث عبر عدد من متسوؼً المحالت التجارٌة الراجعة ملكٌتها للبلدٌة عن 

رؼبتهم فً مراجعة معٌنات الكراء  وذلك لعدم قدرتهم على تحصٌل المعالٌم المستوجبــة 

, علٌهم بهذا العنوان  

 بحضور 09/06/2015وتبعا لجلسة العمل المنعقدة بمكتب السٌد والً سٌدي بوزٌد بتارٌخ 

مجموعة من المتسوؼٌن تم االتفاق على مطالبة المتسوؼٌن بخالص الدٌون المتخلدة بذمتهم 

2011بعنوان االكرٌة دون احتساب سنة   

 الذي ٌرخــــــص 16/01/2015 بتارٌخ 20308وتبعا لمكتوب السٌد وزٌر الداخلٌة عـــدد 

 من دراسة مطالب المتسوؼـــــٌن 2011للبلدٌة واعتبارا للظروؾ التً مرت بها البالد سنة

 بشرط تعبٌرهم عن حســــــن 2011حالة بحــــالة فً خصوص طرح معٌنات الكراء لسنة 



نواٌاهم بخالصهم للدٌون المتخلدة بذمتهم لباقً السنوات واحـــــالة ملفات الطرح الى السٌد 

  من مجلة المحاسبة العمومٌة 267امٌن المال الجهوي بسٌدي بوزٌد للبت فٌها وفق الفصل 

 فٌصل هانً وعلى 06وبعد االطالع على المطلب الوارد من طرؾ المتسوغ للمحل عدد

 السٌد رئٌـــــــــس النٌابة وصل الخالص المرافق وبعد دراسة هذه الوضعٌة عـــــرض

:  جدول فً المطالب المقدمة البداء الرأي فٌهاالخصوصٌة على انظار اعضاء النٌابة  

تارٌخ  المبلػ المزمع طرحه 
 الخالص

عدد  موقعه عددالوصل
 المحل

ر/ع اسم المتسوغ  

2.900,232 05/12/2015  01 فٌصل هانً  06 السوق االضافً 288 

 

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

 تلودــــــــــسرداليـــــــــــــــعترعقـعودــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس- 3

 االربعـــــــــــــــــــــــــــــــــاءتقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يـوم  بناء على 

النيابة الخصوصية  وضعية عقارية ،عرض السيد رئيس 22 المتضمن تسوية عدد 2016 مارس 02
:عمى انظـار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي  

  :اليادي بن محمد بن حامد شعيبي  ـ1

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب 

الهادي بن محمد بن 

 حامد شعٌبً

حً النور : 310 2 م297

 الؽربً

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائن 297تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 2004 نوفمبر 16انجرت لو بموجب الشراء من محمد المولدي بن عمي النوي بن وصيف غربي في 
 و حيث كميم لم يقوموا بتسوية 2003 ماي 08المشتري من محمد بن الزارعي بن بن الطيب غربي في 

.    الوضعية مع البمدية 



. كما أن الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير نوفمبر 
 22/01/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2015

تبين أن قطعة األرض مقام عمييا محل سكنى و مسيجة و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة 
.  العمرانية

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
. البمدية  باسمو   و ذلك بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات    

 . السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

                            

: محمد الصالح بن محمد بن عمر زعفوري في حقو و في حق ورثة والده    ـ2

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد الصالح بن 

محمد بن عمر 

زعقوري فً حقه 

 وفً حق ورثة والده

حً النور : 310 2 م600

 الؽربً

 سكن

  م م كائنة بحي النور الغربي600عت البمدية لفائدة محمد بن عمر بن رابح زعفوري قطعة أرض تمسح با

ي ـــــــــــ مسجل ف1982    افريل16 مصادق عميو في 24/2/1982بسيدي بوزيد بمقتضى عقد مؤرخ في 
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 2010و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير افريل 
 تبين أن 06/01/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

العقار يتمثل في قطعة ارض مسيجة و مقام عمييا محالت سكنى مستغمة من طرف الورثة و مطابق لما 
و حيث .    م م 106ىو موجود بمثال التييئة العمرانية و أن الورثة متحوزون بمساحة زائدة تساوي 

يرغبون ضمن مطمبيم المشار إليو بالمرجع في تمكينيم من كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدة 



و ذلك بالتفويت ليم في المساحة الزائدة و تمكينيم من كتب تكميمي في كامل المبيع حتى يتمكنوا من 
.  ترسيم عقارىم بالممكية العقارية

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت لهم فً المساحة الزائدة بالثمن المطبق   

 .على المساحات السكنٌة و تمكٌنهم من كتب تكمٌلً ٌتم التنصٌص فٌه على رفع ٌد على كامل العقار

  فطيمة بنت البشير بن عياد اليمامي  ـ3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

فطٌمة بنت البشٌر بن 

 عٌاد الهمامً

حً النور : 310 2 م168

 الؽربً

 سكن

 

 م م مقام عمييا محل سكنى كائن 168قدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 وحسب فواتير الماء الصالح 18/5/2015انجرت ليا بموجب التصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
. لمشراب و النور الكيربائي كما أن األداء البمدي باسم صاحبة  الطمب 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 22/01/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2015

تبين أن قطعة األرض مقام عمييا محل سكنى قديم و مسيجة و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة 
.  العمرانية

و حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
. البمدية  باسميا و ذلك بالتفويت ليا فييا 

  

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات  

 . السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

 



   

                                                                                                                   

  مراد بن عبدالرزاق بن الطيب بوزيدي  ـ4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

مراد بن عبد الرزاق 

 بن الطٌب بوزٌدي

حً : 298 2 م212

 اوالدبلهاديا

 سكن

 

 م م مقام عمييا محل سكنى 212تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
(RDC+1)  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو 298كائن بحي أوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 .لمبمدية 

 117 صحيفة 2015 أوت 03انجرت لو بموجب التنازل من والده حسب عقد مبرم بينيما لدى عدلين في 
  و حيث لم يقم والده 556 عدد 96 صحيفة 2015 سبتمبر 08 و عقد توضيحي بتاريخ 360عدد 

.    بتسوية الوضعية مع البمدية 

. كما أن الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير نوفمبر 
 04/01/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2015

و مستودع و مسيجة و ىو مطابق لما ىو  (RDC+1)تبين أن قطعة األرض مقام عمييا محل سكنى 
.  موجود بمثال التييئة العمرانية

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
. البمدية  باسمو و ذلك بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات    

 . السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

 

                                                                                                     



   ـ الطيب بن عمر بن عبداهلل بوعزيزي5

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

الطٌب بن عمر بن 

 عبد هللا بوعزٌزي

حً : 298 2 م378

 اوالدبلهاديا

 سكن

( RDC+1) م م مقام عمييا محل سكنى 378تقدم المواطن المذكور بممف رفع يد عن قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298كائن بحي أوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 1979 جويمية 16 م م في 460انجرت لو بموجب عقد بيع مبرم بينو و بين البمدية حول مساحة 
 ديسمبر 23 و مسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد في 1979 ديسمبر 17مصادق عميو في 

  .    1995 ماي 18 في 298  و مرسم بالممكية العقارية بالرسم العقاري عدد 1034تحت عدد 1988

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير جانفي  
 10/02/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

و  (RDC+1) م م و ليست كما ذكر بالعقد  مقام عمييا محل سكنى 378تبين أن قطعة األرض تمسح 
.  مسيجة

. و حيث يرغب في تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحق من السجل العقاري المرسم بو 

يتعين   لذلكبعد االطالع عمى الفصل الثاني من العقد المذكور تبين أنو لم يقم بدفع ثمن األرض لكن 
الثمن المطبق حاليا عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار خالص ثمن األرض حسب 

 2004 جانفي 7 بتاريخ 2 عند تمكينو من رفع اليد اعتمادا عمى منشور وزارة الداخمية عدد المعمول بو 
الذي ينص عمى أن التفويت يجب أن يتم حسب تقرير اختبار تعده المصالح المعنية بوزارة أمالك الدولة 

  . و الشؤون العقارية لم يمض عميو أجل السنة عند إتمام عممية التفويت

لذلك أبدى اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع رأٌهم بعدم الموافقة لٌبقى فً االنتظار لمزٌد التحري   

 .حول خالص ثمن االرض

 

  



  :زعرة بنت عمر بن احمد عمويو - -6

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

حً : 298 2 م200 زعرة بنت عمر بن احمد علوٌة

حً : اوالدبلهاديا

 االساتذة

 سكن

 م م كائنة بحي األساتذة 200قطعة أرض تمسح  زعرة بنت عمر بن احمد عمويوباعت البمدية لفائدة 
 مسجل في 2005 نوفمبر 30 مصادق عميو في 2005 نوفمبر 18بسيدي بوزيد بمقتضى عقد مؤرخ في 

 في 298    و مرسم بالممكية العقارية بالرسم العقاري عدد 5104605  تحت عدد 2005 ديسمبر 1
26/12/2006   .   

 2011و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أوت 
 تبين أن 10/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

و مطابق لما ىو موجود  (RDC+1)العقار يتمثل في قطعة ارض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى 
.  م م 07بمثال التييئة العمرانية و أنيا متحوزة بمساحة زائدة تساوي سبعة 

و حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تمكينيا من رفع يد و تسوية وضعية المساحة 
. الزائدة و ذلك بالتفويت ليا في المساحة الزائدة  و تمكينيا من رفع يد عن كامل المبيع

التفوٌت لها فً المساحة الزائدة بالثمن المطبق  لذلك وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على  

 .على المساحات السكنٌة و تمكٌنها من كتب تكمٌلً ٌتم التنصٌص فٌه على رفع ٌد

  :محمد المنصف بن معمر بن الحاج طعم اهلل قمودي  ـ7

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد المنصؾ بن معمر بن 

 الحاج طعم هللا قمودي

حً : 298 2 م1046

 : اوالدبلهاديا

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة 1046تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298بحي أوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 



 بتاريخ 698 مي لممتر المربع حسب وصل عدد 50انجرت لو بموجب الشراء سابقا من البمدية بحساب 
 لكن آنذاك لم تتم الموافقة عمى إتمام البيع بيذا الثمن و استغل قطعة األرض و شيد 22/10/1985

كما أن الماء الصالح لمشراب و النور .   عمييا محل سكنى و لم يقم بتسوية الوضعية مع البمدية 
. الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

 و من 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير جانفي 
 تبين أن قطعة األرض 10/02/2016خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

و . مسيجة و مقام عمييا محل سكنى منذ بداية الثمانينات و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية
حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مع البمدية  و ذلك 

. بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات    

 . السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

                                                                                            

  منجي بن سميمان بن غريسي أوالد احمد بن عمي  ـ8

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

منجً بن سلٌمان بن ؼرٌسً 

 اوالد احمد بن علً

النور حً : 310 2 م213

 الؽربً 

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة 213تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 و لم يقم والده بتسوية 552 عدد 109 ص 2010 جانفي 18انجرت لو بموجب التنازل من والده في 
.    الوضعية مع البمدية

. كما أن الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير نوفمبر 
 15/02/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2010



تبين أن قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة 
. العمرانية

 2010 فيفري 16 و تم عرضو عمى المجنة في جمستيا المنعقدة في 2010و حيث تقدم بممف خالل سنة 
.   و ابدت رأييا بإعادة مثال األشغال طبقا لما ىو موجود و توضيح عرض النيج و بيان حدود الزنقة 

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض مباشرة مع البمدية  و ذلك 
. بالتفويت لو فييا 

لذلك أبدى اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع رأٌهم بعدم الموافقة لعدم احترام عرض النهج المبٌن  

 .بمثال التهٌئة العمرانٌة

  :العائشة بنت سعد بن عمي ىاني  ـ9

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

اوالد حً : 298 2 م300 العائشة بنت سعد بن علً هانً

 بلهادي 

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة 300تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298بحي أوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 عدد 73 ص 2016 فيفري 10انجرت ليا بموجب التنازل من ورثة السعدي بن بمقاسم بن عمي ىاني في 
.     و لم يقم مورثيم بتسوية الوضعية مع البمدية655

. كما أن األداء البمدي باسم صاحبة الطمب 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير 
 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية 2016جانفي 
  و RDC  تبين أن قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى15/02/2016بتاريخ 

. ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية



و حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض مباشرة 
. مع البمدية  و ذلك بالتفويت ليا فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات   

 . السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

 : محمد المحسن بن عمي بن احمد ىاني  ـ10

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد المحسن  بن علً بن احمد 

 هانً

النور حً : 310 2 م100

 الؽربً 

 سكن

 م م كائنة بحي 100قطعة أرض تمسح  محمد المحسن بن عمي بن احمد ىانيباعت البمدية لفائدة 
 1998 جوان 23 مصادق عميو في 25/03/1998النور الغربي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد مؤرخ في 

 سيدي بوزيد 310 و مرسم بالرسم العقاري عدد 98100562  تحت عدد 1998 جويمية 03مسجل في 
  .                                                                                                                                                                                  06/07/1998في 

 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن 15/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

العقار يتمثل في قطعة ارض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى  و مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة 
.  م م 05العمرانية و أنو متحوز بمساحة زائدة تساوي خمسة 

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من رفع يد و تسوية وضعية المساحة الزائدة 
. و ذلك بالتفويت لو في المساحة الزائدة  و تمكينو من رفع يد عن كامل المبيع

 لذلك وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فً المساحة الزائدة بالثمن المطبق 

 .على المساحات السكنٌة و تمكٌنه من رفع ٌد ٌتم التنصٌص علٌه صلب كتب تكمٌلً ٌبرم فً الؽرض

 

 

 

 



 : العائشة بنت محمد بن عبداهلل عيساوي  ـ11

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

العائشة بنت محمد بن عبد هللا 

 عٌساوي

النور حً : 310 2 م267

 الؽربً 

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة 267تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

.    انجرت ليا بموجب التصرف حسب وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي

 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن 19/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

. قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى  و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية

و حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض مباشرة مع البمدية  و ذلك 
. بالتفويت ليا فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت لها فٌها بالثمن المطبق على المساحات   

 . السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

 :ورثة المرحوم الحسين بن عمي بن بمقاسم الشريف ـ 12

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

ورثة المرحوم الحسٌن بن علً 

 بن بلقاسم الشرٌؾ

شارع الحبٌب : 303 2 م894

 بورقٌبة 

  وتجاريسكن

 

 م م مقام عمييا 894 بممف كتب تكميمي حول قطعة أرض تمسح ورثة المذكورونتقدم ال
محل سكنى و محالت تجارية كائنة بشارع الحبيب بورقيبة و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 303



 م 977,60انجرت ليم بموجب اإلرث وىي موضوع عقد بيع مبرم بين البمدية و بين مورثيم حول مساحة 
 06 و مسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد في 1968 جويمية 29 مصادق عميو في 1968 جوان 10م في 

    .03 تحت عدد 1969جانفي 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري  
 19/02/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 م م و ليست كما ذكر بالعقد مقام عمييا محل سكنى و محالت تجارية 894تبين أن قطعة األرض تمسح 
. و حيث يرغب الورثة في تمكينيم من كتب تكميمي حتى يتمكنوا من ترسيم العقد المذكور 

لذلك وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على تمكٌنهم من كتب تكمٌلً ٌتم التنصٌص فٌه على   

 .رفع الٌد عن العقار وعدم مطالبة البلدٌة بالمساحة الناقصة

 :ورثة المرحوم عمي بن حمد حمدوني  ـ13

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

ورثة المرحوم علً بن حمد 

 حمدونً

حً النور : 310 2 م519

 الؽربً 

  سكن

 م م مسيجة 519بممف كتب تكميمي حول قطعة أرض تمسح  ورثة المرحوم عمي بن حمد حمدونيتقدم 
و مقام عمييا غرفة و محل سكنى قديم ميدم حسب ما ىو مبين بمثال التييئة العمرانية كائنة بحي النور 

 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 م م 520انجرت ليم بموجب اإلرث وىي موضوع عقد بيع مبرم بين البمدية و بين مورثيم حول مساحة 
 و مسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد في ال يوجد بو تاريخ الموافقة موافق عميو و 7/10/1970في 
   .   50 تحت عدد 1970 نوفمبر 16

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري  
 19/02/2016 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 م م و ليست كما ذكر بالعقد مسيجة و مقام عمييا غرفة و محل 519تبين أن قطعة األرض تمسح 
.  سكنى قديم ميدم حسب ما ىو مبين بمثال التييئة العمرانية

. و حيث يرغب الورثة في تمكينيم من كتب تكميمي حتى يتمكنوا من ترسيم العقد المذكور 



 ، 1997خالل سنة  أن العقد المذكور موضوع ممف ترسيم لدى المحكمة العقاريةمع الجدير بالمالحظة 
 موضوعو 1997 جويمية 11 بتاريخ 218حيث ورد عمى البمدية من المحكمة المذكورة مكتوب عدد 

استفسار حول عدد الرسم العقاري لألرض المذكورة و ىل امتثل لمفصول الثالث و الرابع و الخامس من 
. العقد ، قصد تسوية وضعيتيا العقارية

و قد أجابت البمدية بأنو أوفى بجميع التزاماتو  المشار إلييا بالفصول الثالث و الرابع و الخامس من العقد  
. لم يدل الورثة بمآل الممف المذكورلكـــن  1997 جويمية 18 بتاريخ 1681بمقتضى مكتوبيا عدد 

لذلك أبدى اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع رأٌهم بالموافقة على تمكٌنهم من كتب تكمٌلً ٌتم   

التنصٌص فٌه على رفع الٌد وعدم مطالبة البلدٌة بالمساحة الناقصة شرٌطة االستظهار بمآل الملؾ 

 .1997المقدم لدى المحكمة العقارٌة خالل سنة 

  :جعفر بن عمي بن عثمان نائمي   ـ14

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

حً النور : 310 2 م803 جعفر بن علً بن عثمان نائلً

 الؽربً 

  سكن

( RDC) م م مقام عمييا محل سكنى 803تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310كائن بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 حسب 15/03/1975انجرت لو بموجب التنازل من محمد التيجاني بن احمد بن الحاج محمد غربي في 
 16 و مسجل في 30/04/2013مصادقة عمى عقد تنازل مبرم بينيما لدى المتوسطية لممحاماة في 

.       و حيث لم يقم المتنازل بتسوية الوضعية مع البمدية 16100841 تحت عدد 2016فيفري 

. كما أن الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن 22/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

و ىو مطابق لما ىو  (RDC) م م فقط و مسيجة و مقام عمييا محل سكنى 803قطعة األرض تمسح 
. موجود بمثال التييئة العمرانية



 تم عرضو عمى المجنة خالل جمستيا 2000و حيث تقدم صاحب الطمب بمطمب تسوية خالل سنة 
. لكنو لم يقم آنذاك بالخالص  و تمت الموافقة عميو  2000 أوت 16المنعقدة يوم 

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
. البمدية  باسمو و ذلك بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات   

                                    السكنٌةحسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

  نورالدين بن االمين بن بمقاسم ىاني-15

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب 

نور الدٌن بن االمٌن بن بلقاسم 

 هانً 

حً اوالد : 298 2 م227

 بلهادي 

  سكن

 

 م م مقام عمييا محل سكنى 227تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  
(RDC+1)  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو 298كائن بحي أوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 .لمبمدية 

 كما أن الماء الصالح 04/12/2013انجرت لو بموجب التصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
. لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

 2013و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 تبين أن 22/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة  (RDC+1)قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى  
. العمرانية

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
. البمدية  باسمو و ذلك بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات   

                                    السكنٌةحسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت



 :ورثة المرحوم محمد الجنيدي بن عمي بن حسونة نصيب ـ16   

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

ورثة المرحوم محمد الجنٌدي بن 

 علً بن حسونة نصٌب 

شارع الحبٌب : 309 2 م1100

 بورقٌبة 

  وتجاريسكن

 بممف كتب تكميمي حول قطعة أرض ورثة المرحوم محمد الجنيدي بن عمي بن حسونة نصيبتقدم   
 م م و مقام عمييا محل سكنى و محالت تجارية كائنة بشارع الحبيب بورقيبة و مشمولة 1100تمسح 

 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 309بالرسم العقاري عدد 

 م م 1110انجرت ليم بموجب اإلرث وىي موضوع عقد بيع مبرم بين البمدية و بين مورثيم حول مساحة 
 أفريل 16 و مسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد في 1973 مارس 22 موافق عميو في 7/3/1973في 

 .   19 تحت عدد 1973

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس  
 تبين 24/02/2016 بتاريخ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية و من خالل 2010

   فقط و ليس كما جاء بالعقد و مقام عمييا محل سكنى و محالت م م 1100 قطعة األرض تمسحأن 
.  تجارية و ىو مطابق لمثال التييئة العمرانية

. و حيث يرغب الورثة في تمكينيم من كتب تكميمي حتى يتمكنوا من ترسيم العقد المذكور 

   لذلك أبدى اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع رأٌهم بالموافقة على تمكٌنهم من كتب تكمٌلً ٌتم 

 . التنصٌص فٌه على عدم مطالبة البلدٌة بالمساحة الناقصة و على رفع الٌد على كامل العقار

  :تومية بنت بمقاسم بن يوسف عمري- 17

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

تومٌة بنت بلقاسم بن ٌوسؾ 

 عمري 

  وتجاريسكن حً االساتذة : 298 2 م471

 م م كائنة بحي 471قطعة أرض تمسح  تومية بنت بمقاسم بن يوسف عمريباعت البمدية لفائدة 
 2006 فيفري 07 مصادق عميو في 2006 جانفي 23األساتذة  بسيدي بوزيد بمقتضى عقد مؤرخ في 



 سيدي بوزيد 298 و مرسم بالرسم العقاري عدد 06100430  تحت عدد 2006 فيفري 13مسجل في 
  .                                                                                                                                                                                  25/12/2006في 

 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
  تبين أن24/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

العقار يتمثل في قطعة ارض مسيجة و مقام عمييا  (475) م م و ليست كما جاء بالمسح 471 المساحة 
.  محالت تجارية ومطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية 03 محالت سكنى  و 03

. و حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تمكينيا من رفع يد عن المبيع

 م م  471بالموافقة عمى تمكينيا من رفع يد عمى لذلك أبدى اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع رأٌهم 

  خيرة بنت االخضر بن بمقاسم انصريو  ـ18

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب  

خٌرة بنت االخضر بن بلقاسم 

 انصرٌة 

حً النور : 310 2 م334

 الؽربً

  سكن

 

 م م كائنة بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم 334تقدمت بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
.   الراجعة ممكيتو لمبمدية 310العقاري عدد 

 و تنازلت فييا لفائدة أبنائيا 1978 ماي 15انجرت ليا بموجب الشراء من  يونس بن خميفة عجمي  في 
 01 لكن تراجعت عن التنازل في 1987 جانفي 27محمد الحسين و أخواتو ميمونة و ىنية و جميمة في 

. 2010جويمية 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير 
 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية 2016فيفري 
و ذلك  (358) م م و ليست كما جاء بالمسح 334 المساحة   تبين أن25/02/2016بتاريخ 



بعد طرح مساحة الزنقة و العقار يتمثل في قطعة ارض مسيجة و مقام عمييا  محالت 
 .سكنى  

و حيث تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية تم عرضو عمى المجنة خالل جمستيا المنعقدة يوم 
 أبدت المجنة رأييا فيو بعدم الموافقة لتقديم ما يفيد عدم اعتراض ابنيا القاطن بنفس 25/10/2010

القطعة مع ضرورة تحيين مثال األشغال المختمفة بحذف مساحة الزنقة المجسمة بمثال التييئة العمرانية 
. من القطعة موضوع التسوية 

و حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
 .البمدية  باسميا و ذلك بالتفويت ليا فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت لها فٌها بالثمن المطبق على المساحات 

                                    السكنٌة حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت
 

  :المنور بن عمي البشير بن صالح رابحي   ـ19

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب  

المنور بن علً البشٌر بن صالح 

 رابحً 

حً : 10157 2 م91

الفرائجٌة بجانب 

 السوق االسبوعٌة

 تجاري

 

 م م مقام عمييا محالت تجارية  كائنة 91تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 سيدي بوزيد الراجعة 10157بحي الفرايجية بجانب السوق األسبوعية و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 .ممكيتو لمبمدية 

 الرث والده 864 عدد 153 ص 2012 أكتوبر 29انجرت لو بموجب عقد مقاسمة رضائية مؤرخ في 
 و لم يقم بإتمام 26/7/84 في 600 و عدد 28/7/87 في 370الذي لو وصوالت خالص عدد 

. اإلجراءات 



.  كما أن النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب 

 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن 25/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية .  قطعة األرض مقام عمييا محالت تجارية
. وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمو و ذلك بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات   

                                    المستؽلة تجارٌا حسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت
 

: بميادي منصف بن اليادي بن حرباوي  ـ20

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب  

منصؾ بن الهادي بن حرباوي 

 بلهادي 

حً اوالد : 298 2 م175

 بلهادي

 سكن

 م م كائنة بحي اوالد 175 قطعة أرض تمسح  بمياديمنصف بن اليادي بن حرباويباعت البمدية لفائدة 
 2006 مارس 14 مصادق عميو في 2006 فيفري 18بميادي  بسيدي بوزيد بمقتضى عقد مؤرخ في 

 سيدي بوزيد في 298 و مرسم بالرسم العقاري عدد 06102163  تحت عدد 2006 ماي 31مسجل في 
26/12/2006                                                                                                                                                                                  .  

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف ديوان قيس االراضي و المسح 
 و من خالل 10/02/2016 في 77352العقاري و محضر االشغال المصاحب لو عدد 

  تبين أن25/02/2016المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

العقار يتمثل في قطعة األرض  (175) م م و ليست كما جاء بالمسح 164 المساحة 
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو  .(RDC+1)مسيجة و مقام عمييا محل سكنى  

. بالمرجع في تمكينو من رفع يد عن المبيع

لذلك وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على تمكٌنه من كتب تكمٌلً ٌتم التنصٌص فٌه على    

 . م م فقط164عدم مطالبة البلدٌة بالمساحة الناقصة و على رفع الٌد على 



  :محمد الدالي بن الطيب بن محمود ىاني  ـ21

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب  

محمد الدالً بن الطٌب بن 

 محمود هانً 

حً النور : 310 2 م229

 الؽربً

 سكن

 

 م م مقام عمييا محل سكنى  كائن 229تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 كما أن النور الكيربائي و 25/02/2016انجرت لو بموجب التصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
 . الطمب األداء البمدي باسم صاحب

 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن 25/02/2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

(  . RDC+1)قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى 

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع 
. البمدية  باسمو و ذلك بالتفويت لو فييا 

وقد وافق اعضاء النٌابة الحاضرون باالجماع على التفوٌت له فٌها بالثمن المطبق على المساحات   

                                    السكنٌةحسب تقرٌر االختبار المعمول به عند إتمام عملٌة التفوٌت

 :عبدالمجيد بن محمد الصالح بن رشيد اليوسفي  ـ22 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب  

عبد المجٌد بن محمد الصالح بن 

 رشٌد الٌوسفً 

حً النور : 310 2 م780

 الؽربً

 سكن

 

 م م كائنة 780 قطعة أرض تمسح عبدالمجيد بن محمد الصالح بن رشيد اليوسفيباعت البمدية لفائدة 
 اكتوبر 14 مصادق عميو في 2010 اكتوبر 06بحي النور الغربي  بسيدي بوزيد بمقتضى عقد مؤرخ في 



 310 و مرسم بالرسم العقاري عدد 101015508  تحت عدد 2010 اكتوبر 29 مسجل في 2010
 لم يقم بتحيين المثال لكـــــــن  05/01/2011سيدي بوزيد في 

 بعدم الموافقة ليبقى في االنتظار لتحيين مثال م رأيوى اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع  لذلك أبد
. األشغال المختمفة

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر:رررـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعئلر خسجف_ر04

 طمب اسناد منحة لفائدة مدير المركب الرياضي: 
تبعا للطلب المقدم من طرؾ السٌد حسام نصري مدٌر المركب الرٌاضً بسٌدي بوزٌد      

, الذي ٌرؼب بمقتضاه فً الحصول على منحة شهرٌة على حساب بلدٌة سٌدي بوزٌد 

 مقتــرح السناد مدٌــــــــر عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس

 (.د200)المركب الرٌاضً منحة شهرٌة تقدر بمائتً دٌنار

 .      وقد رفــــــــــــض االعضـــــــــــــــاء الحاضرون ىذا المقتـــــــــــــــــــــــــــرح باالجماع

 

             ورفعت الجمسة حوالي الساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منتصف النيار

 

  

  رئٌس النٌابة الخصوصٌة                        

                  عبد السالم خضر 


