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 لمنيابة الخصوصية 2016ة لسنة لثانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية الثا
 عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة 2016 /22/07الجمعة لبمدية سيدي بوزيػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػـو 

:  رئيػس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابةخضر عبد الســــــــــالمالسيد 

الزاىػػػػػػر احمدي             عضو   _ 

" مكـر بف خميفة                 -  

 "رؤوؼ فػػػػػػػػػرج                    - 

 "نػػػػػػػػػػػػػػػػزار الخالدي                    _

 احمد رحومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  عضو النيابة الخصوصية               : وتغيب بعػػػػػػػػػػػػذر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد



 اتشػػػرؼ " :وقد صدرلمسادة اعضاء النيابة الخصوصية استدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء في الغرض ىذا نصو 
 المقررعقدىا يػػػػػػػػػـو الجمعة 2016باستدعائكـ لحضور اشغاؿ الدورة العادية الثالثة لسنة 

  عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديػػة وذلؾ لمناقشة جدوؿ االعماؿ22/07/2016

 :  التالي

 مسائل مالية– 01        

 2017لسنة البلدٌة  مٌزانٌة مشروع*أ        

 و الثانً األول ٌنتحوٌل اعتماد داخل العنوان *ب        

 بٌع محجوزات*         ج

 تسوٌة وضعٌات عقارٌة -  2         

فً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة االعضاء و الحضور           

:  ثم انتقل لمناقشة جدول اعمال الدورة

 : لائــــــــــــــــــــــــــــــــــلر اليــــــــــــــــــــــــــــــس– 1     
 2017لسنة البلدٌة  مٌزانٌة مشروع   *أ       

النٌابة الخصوصٌة على انظار اعضاء النٌابة مشروع  استعرض السٌد رئٌس

 : كالتال2017ًمٌزانٌة البلدٌة لسنة 

 

 

 

 

 

 



 

 الـمــــــوارد

(د)مجموع المقابٌض  بٌان الموارد 

 

 
 
 

890.000 

 موارد العنوان األول

المداخٌل الجبائٌة االعتٌادٌة: الجزء األول   

 

المعالٌم على العقارات واألنشطة  :       الصنف األول   

مداخٌل أشغال الملك العمومً البلدي والتزام  :  الصنف الثانً

 المرافق العمومٌة فٌه

مداخٌل الموجبات والرخص االدارٌة ومعالٌم  : الصنف الثالث

 مقابل   إسداء خدمات

الجبائٌة اإلعتٌادٌة االخرى    :       الصنف الرابع   

3.400.000 

 

364.635 

 

31.000 

  جملة الجزء األول 4.686.360

 

408.840 

المداخٌل غٌر الجبائٌة االعتٌادٌة:  الجزء الثانً  

مداخٌل الملك البلدي االعتٌادٌة:      الصنف الخامس   

المداخٌل المالٌة االعتٌادٌة   :      الصنف السادس   
 

1.104.800 

1.513.640 
 

 جملة الجزء الثانً

 

 



 

6.200.000 

 

  جملة موارد العنوان األول

 

 

 
 

247.000 

:موارد العنوان الثانً   
الموارد الذاتٌة والمخصصة للتنمٌة: الجزء الثالث          

......................منح التجهٌز: الصنف السابع   
 

........مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن   

 
6.705.708 

  جملة الجزء الثالث 6.952.708

 

197.292 

موارد االقتراض               : الجزء الربع    
.............موارد االقتراض الداخلً: الصنف التاسع   
..........موارد االقتراض الخارجً: الصنف العاشر   

موارد االقتراض الخارجً الموظفة: الصنف الحادي عشر    

 

  جملة الجزء الرابع 197.292

 
الموارد المتأتٌة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس   

الموارد المتأتٌة من االعتمادات المحالة: الصنف الثانً عشر   

  جملة الجزء الخامس 

 جملة موارد العنوان الثانً 7.150.000

13. .350.000  مجموع موارد مٌزانٌة البلدٌة 

 

 

 

 

 



 

 النفقات

(د)المبلغ   بٌان النفقات 

 
 

 

 
 

2.780.000 

 نفقات العنوان األول

نفقات التصرف: الجزء األول   

..............................التأجٌر العمومً: القسم األول   

...............................وسائل المصالح: القسم الثانً   

...............................التدخل العمومً: القسم الثالث   

.....نفقات التصرف الطارئة وغٌر الموزعة: القسم الرابع   

1.700.000 

400.000 

82.000 

  جملة الجزء األول 4.962.000

 
 

238.000 

فوائد الدٌن : الجزء الثانً     

...........................فوائد الدٌن: القسم الخامس   

  جملة الجزء الثانً 238.000

  جملة نفقات العنوان األول 5.200.000

 

7.331.578 

  :نفقات العنوان الثانً 

نفقات التنمٌة: الجزء الثالث   

......................االستثمارات المباشرة: القسم السادس   

 

...................التموٌل العمومً: القسم السابع   

 

 

 

500.000 

 



........نفقات التنمٌة الطارئة والغٌر موزعة: القسم الثامن    

 

نفقات التنمٌة المرتبطة بموارد خارجٌة : القسم التاسع 

 موظفة

 

  جملة الجزء الثالث 7.831.578

 
318.422.  

تسدٌد أصل الدٌن: الجزء الرابع   

................             تسدٌد أصل الدٌن: القسم العاشر 

  

  جملة الجزء الرابع 318.422

  

النفقات المسددة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس   

  جملة الجزء الخامس 

 جملة نفقات العنوان الثانً 8.150.000

 مجموع نفقات مٌزانٌة البلدٌة 13.350.000

  

وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع        

 



 : داخل العنوانٌن االول والثانًاعتماداتحوٌل ت* ب 

 

 ماي 14 المؤرخ فً 1975ـدد لسنة 35ـدد من القانون األساسً عـ27عمال بالفصل عـ***

 عرض السٌد رئٌس النٌابة  والمتعلق بالقانون األساسً لمٌزانٌة الجماعات المحلٌة1975

 :الخصوصٌة على انظاراعضاء النٌابة مقترح لتحوٌل اعتماد داخل العنوان االول كاألتً

 ترفٌع اعتمــــــــــــــــادات تنقٌص اعتمــــــــــــــــادات

عنوان  التبوٌب
 الفصل

عنوان  التبوٌب المبلغ
 الفصل

 المبلغ

تامٌن  002 0009 02201
 االشخاص

1.500,000    
 
 

03305 

 
 
 
 

    
 

0012 

 
 
 
 
 
 

000 

 
تدخالت لفائدة 

الجمعٌات 
 الرٌاضٌة

 
 
 

20.000,000 

 
 

 1.000,000 تامٌن البناٌات 003 0009 02201

تعلٌق ونشر  000 0018 02201
 االعالنات

2.000,000 

اكساء العملة  002 0023 02201
واعوان 
 االستقبال

5.500,000 

المنحة  001 0024 02201
 الٌومٌة للتنقل

2.000,000 

 2.000,000 نفقات التداوي 001 0030 02201

االعتناء  002 0040 02202
بالتجهٌزات 

المركبة داخل 
 المدن

2.000,000      

نفقات  001 0023 02302
 الصٌانة

2.000,000      

      2.000,000 شراء اللوازم 002 0023 03302
 20.000,000 :الجملة 20.000,000 :الجملة

 

اعــــــــــــــــــــوقد وافق االعضاء الحاضرون باالجم  

 

 



 ماي 14 المؤرخ فً 1975ـدد لسنة 35ـدد من القانون األساسً عـ27عمال بالفصل عـ***

 عرض السٌد رئٌس النٌابة  والمتعلق بالقانون األساسً لمٌزانٌة الجماعات المحلٌة1975

 :الخصوصٌة على انظاراعضاء النٌابة مقترح لتحوٌل اعتماد داخل العنوان الثانً كاألتً

 ترفٌع اعتمادات تنقٌص اعتمادات

عنوان  التبوٌب
 الفصل

عنوان  التبوٌب المبلغ
 الفصل 

 المبلغ

اشغال  0021ف06616
الصٌانة 
 والتعهد

 ف 06610 58.000,000

0001 
االنارة 

 العمومٌة
58.000,000 

 58.000,000 :الجملة  58.000,000 :الجملة

اعــــــــــــــــوقد وافق االعضاء الحاضرون باالجم  

 

:بٌع محجوزات انتهت اآلماد القصوى الٌوائها* ج  

 14/05/1991 المؤرخيف عمى التوالي في 1 و33 و20عمال بمناشير السيد وزير الداخمية عػػػػدد  
 المتعمقيف بإحكاـ التصرؼ في مستودعات الحجز واإليداع والمنشور 05/01/2004 و30/05/1992و

ىا ػػػػػػػػػػ المتعمؽ بكيفية طرح المنقوالت التابعة لمجماعات المحمية والتفويت في1992 ماي 30 بتاريخ 33عدد 
ؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المتعؿ27/03/2004 والمصادؽ عميو بتاريخ 13/03/2004وقرار السيد رئيس البمدية المؤرخ في 

.بتنظيـ مستودع الحجز واإليداع التابع لمبمدية   

وبعد معاينة المحجوزات المودعة بالمستودع البمدي والتي انتيت آماد إيوائيا دوف أف يسترجعيا 
 08أصحابيا مف طرؼ لجنة طرح المنقوالت المضبوطة بقرار السيد رئيس بمدية سيدي بوزيد بتاريخ 

. 2014ديسمبر 
عالـ المصالح األمنية المختصة بذلؾ بما يمكف ىذه األخيرة مف التحري في شاف الوسائؿ المفتش  وا 

 يتعمؽ بإعالـ المالكيف عنيا وحذفيا مف القائمة المعروضة لمبيع ونشر إعالـ بالصحؼ اليومية
بانقضاء آماد إيواء المحجوزات بالمستودع البمدي مما يتيح لمبمدية إمكانية التفويت فييا 

 . يوما مف تاريخ نشر البالغ20بالمزاد العمني وذلؾ بعد 



 26/05/2016وعمى محضر جمسة لجنة طرح المنقوالت البمدية المنعقدة بتاريخ 

:  عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى انظار اعضاء النيابة جدوؿ في الغرض كاألتي

 تاريخ الحجز الثمن االفتتاحي نوع المحجوزات ر/ع

 11/02/2016 الى 06/03/2014من   د600,000 مجموعة من المواد البالستيكية 1

 04/03/2016 الى 28/03/2014من   د200,000 مجموعة من المواد الحديدية  2

 04/03/2016 الى 03/09/2014من   د400,000 مجموعة من الموازين  3

 04/03/2016 الى 27/03/2014من   د100,000 مجموعة من المواد الخشبية  4

 مجموعة من المواد االستهالكية  5

 (مواد مختمفة )

 10/03/2016 الى 11/09/2014من   د200,000

+ مجموعة وسائل نقل شاحنة  6
 سيارة خفيفة

 06/01/2016 الى 04/02/2015من   د8.100,000

 05/12/2015 الى 20/11/2014من   د550,000 هوائية + مجموعة دراجات نارية  7

 على بٌع المحجوزات المبٌنة اعــوقد وافق االعضاء الحاضرون باالجم

    (سٌارة خفٌفة+ شاحنة:مجموعة وسائل نقل  ) 6بالجدول باستثناء النقطتٌن 

.حتى اعداد بطاقة وصفٌة فً الغرض (هوائٌة+مجموعة دراجات نارٌة ) 7و   

 تلـــــــــــــــويسروضعيـــــــــــــــــــــــــــــــاترعقـاريس-ر2
 الجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةتقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقػدة يػـو ابناء على 

النيابة الخصوصية  وضعية عقارية ،عرض السيد رئيس 10 المتضمف تسوية عدد 2016 جويمية 15
:عمى انظػار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقػػارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي  

 

 



 نصر الدين بن احمد بن يوسف حمدوني*1  

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

نصر الدٌن بن احمد 

 بن ٌوسف حمدونً

ي ـــــــــح: 298 2 م385

 اديــــــبله اوالد

 سكن

 ـ ـ كائنة بحي أوالد 385 قطعة أرض تمسح نصرالدين بن احمد بن يوسف حمدوني باعت البمدية لفائدة
 1988 أفريؿ 7 مصادؽ عميو في 19/11/1987بميادي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 مصادؽ 1988 نوفمبر 25 متمـ بكتب تكميمي مؤرخ في 560 تحت عدد 1988 أوت 30مسجؿ في 
 مرسـ بالممكية العقارية بالرسـ 941 تحت عدد 1988 ديسمبر 12 مسجؿ في 1988 نوفمبر 5في 

  و موظؼ عميو شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في 28/12/1988 في 298العقاري عدد 
 جانفي 27 حسب نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في 669 عدد 10 مجمد 28/12/1988

2016                                                                                               .
                                                                                    

 2016و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي 
 تبيف أف 28/06/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

 مقاـ عمييا محؿ سكنى   و مستودع و 298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 385قطعة االرض تمسح 
.  ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد أوفى بااللتزامات المبرمة بالعقد

 

و حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو مف رفع يد عف القطعة المباعة لو لشطب 
 .  المرسـ بو 298شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد 

 م م 385 عمى تمكينه من رفع اليد عمى مساحة وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

 خيرالدين بن محمد بن عمي حمادي  ــ2

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

خٌر الدٌن بن محمد 

 بن علً حمادي

ي ـــــــــح: 298 2 م142

 اديــــــبله الداو

 سكن



 ـ ـ كائنة بحي أوالد 142 قطعة أرض تمسح خيرالدين بن محمد بن عمي حمادي باعت البمدية لفائدة
 2011 مارس 15 مصادؽ عميو في 2011 جانفي 14بميادي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 298 مرسـ بالممكية العقارية بالرسـ العقاري عدد 11101862 تحت عدد 2011 مارس 17مسجؿ في 
 08/2011 مجمد 03/06/2011  و موظؼ عميو شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في 03/06/2011في 
 .                                                                                                                                                                                  2011 جواف 03حسب نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في  135عدد 

 2016و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي 
 تبيف أف 21/06/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

و  (RDC+1) مقاـ عمييا محؿ سكنى   298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 142قطعة االرض تمسح 
.  ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد أوفى بااللتزامات المبرمة بالعقد

و حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو مف رفع يد عف القطعة المباعة لو لشطب 
. المرسـ بو 298شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد   

 م م 142 عمى تمكينه من رفع اليد عمى مساحة وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

 دغبوجه بنت شرادي بن بمهادي عمري  ــ3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

دغبوجة بنت شرادي 

 بن بلهادي عمري

ي ـــــــــح: 279137 2 م174

 االساتذة

 سكن

 

 ـ ـ كائنة بحي 170 قطعة أرض تمسح دغبوجه بنت شرادي بن بمهادي عمري باعت البمدية لفائدة
 1982 سبتمبر 13 مصادؽ عميو في 25/2/1982األساتذة بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 غير مرسـ بالممكية 279137 مف الرسـ العقاري عدد 470 تحت عدد 1982 نوفمبر 1مسجؿ في 
 .                                                                                                                                                                                  العقارية

 2016و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي 
 تبيف أف 21/06/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 



 مقاـ عمييا محؿ سكنى 298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 174العقار يتمثؿ في قطعة ارض تمسح 
 ـ ـ  04و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية   أي أنيا متحوزة بمساحة زائدة تساوي سبعة 

كتب تكميمي لمعقد المذكور و تسوية وضعية و حيث ترغب ضمف مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تمكينيا مف 

.   و رفع اليد عف كامؿ العقارالمساحة الزائدة

عمى التفويت لها في المساحة الزائدة التي تساوي أربعة   وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع  
عند  مترا مربع بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به (04)

و تمكينها من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيه  عمى الرسم إتمام عممية التفويت 
. العقاري الصحيح و عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل العقار

 سمير بن االزهر بن محمد جوادي   ــ4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

سمٌر بن االزهر بن 

 محمد جوادي

ي ـــــــــح: 298 2 م275

 اديــــــبله الداو

 سكن

 ـ ـ كائنة بحي أوالد 382 قطعة أرض تمسح سمير بن االزهر بن محمد جوادي باعت البمدية لفائدة
 2006 فيفري 11 مصادؽ عميو في 2006 فيفري 08بميادي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في

 298 مرسـ بالممكية العقارية بالرسـ العقاري عدد 06100706 تحت عدد 2006 مارس 02مسجؿ في 
 17/2006 مجمد 23/12/2006  و موظؼ عميو شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في 23/12/2006في 
  .                                                                          2012 مارس 29 حسب نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في 222عدد 

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير و لكـــــــــــــــــن
 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016جواف 

 ـ ـ فقط  و ليس 275 تمسح 298 تبيف أف قطعة االرض المشمولة بالرسـ العقاري عدد 29/06/2016
 األجزاء المتبقية مف العقار أماكما ذكر بالعقد و بالشيادة أعاله ، مسيجة و مقاـ عمييا محؿ سكنى   

.  لذلك لم يقع اعتبارها غير مشمولة بالرسـ العقاري المذكور و في حوزة األنيج المحاذية  فيي



و حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو مف رفع يد عف القطعة المباعة لو لشطب 
.   المرسـ بو 298شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد 

تمكينه من كتب تكميمي يتم التنصيص فيه عمى عدم عمى وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع  
 و 298مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد 

  م م  فقط275 م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة 275هي 

 الصحبي بن عمي بن محمد بوطاصه جاللي   ــ5

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

الصحبً بن علً بن 

محمد بوطاصة 

 جاللً

ي ـــــــــح: 310 2 م637

 النور الغربً

 سكن

 ـ ـ كائنة بحي 645 قطعة أرض تمسح الصحبي بن عمي بن محمد بوطاصه جاللي باعت البمدية لفائدة
 أوت 12 مصادؽ عميو في 1989 جويمية 19النور الغربي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 310 مرسـ بالممكية العقارية بالرسـ العقاري عدد 1087 تحت عدد 1989 أوت 19  مسجؿ في 1989
 عدد 11 مجمد 21/08/1989  و موظؼ عميو شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في 21/08/1989في 

 .                                                                         2007 جويمية 05 حسب نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في 331

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير و لكـــــــــــــــــن
 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016جواف 

 ـ ـ فقط  و ليس 637 و تمسح 310 تبيف أف قطعة االرض مشمولة بالرسـ العقاري عدد 08/07/2016
.   محالت سكنى3كما ذكر بالعقد و بالشيادة أعاله ، مسيجة و مقاـ عمييا  

و حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو كتب تكميمي يتـ التنصيص فيو عمى 
 310المساحة الصحيحة و عمى رفع يد عنيا لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد 

.  المرسـ بو 



تمكينه من كتب تكميمي يتم التنصيص فيه عمى عدم عمى وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع 
 و 310مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد 

 . م م  فقط 637 م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة 637هي 

  عمي بن الصحبي بن الطاهر الهمامي ــ6

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

علً بن الصحبً بن 

 الطاهر الهمامً

ي ـــــــــح: 298 2 م172

 االساتذة

 سكن

 

 ـ ـ كائنة بحي 173 قطعة أرض تمسح عمي بن الصحبي بن الطاهر الهمامي باعت البمدية لفائدة
 سبتمبر 25 مصادؽ عميو في 2010 سبتمبر 17األساتذة بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 مرسـ بالممكية العقارية بالرسـ العقاري 10105128 تحت عدد 2010 أكتوبر 04 مسجؿ في 2010
 حسب 19/11/2011  و موظؼ عميو شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في 19/11/2011 في 298عدد 

 .                                                                                                                                                                                  2016 جانفي 05نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في 

 2010و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير أفريؿ 
 تبيف أف 08/07/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

 ـ ـ و ليس كما ذكر بالعقد و الشيادة أعاله ومشمولة بالرسـ العقاري عدد 172قطعة االرض تمسح 
 مسيجة و مقاـ عمييا محؿ سكنى   و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد 298

.  أوفى بااللتزامات المبرمة بالعقد

و حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو كتب تكميمي يتـ التنصيص فيو عمى 
 298المساحة الصحيحة و عمى رفع يد عنيا لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد 

.  المرسـ بو 

تمكينه من كتب تكميمي يتم التنصيص فيه عمى عدم عمى  وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع 
 و 298مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد 

.  م م  فقط 172 م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة 172هي 



  ــ عمار بن الهادي بن عبداهلل ظاهري7

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

عمار بن الهادي بن 

 عبد هللا ظاهري

اوالد ي ـــــــــح: 298 2 م195

 بلهادي

 سكن

 

 ـ ـ كائنة بحي أوالد 160 قطعة أرض تمسح عمار بن الهادي بن عبداهلل ظاهري باعت البمدية لفائدة
 1991 نوفمبر 13 مصادؽ عميو في 1991نوفمبر 14بميادي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 .                                                                                                                                                                                   غير مرسـ بالممكية العقارية671  تحت عدد 1991 ديسمبر 5مسجؿ في 

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جواف لكنو 
 12/07/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 مسيجة و 298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 35 ـ ـ أي بزيادة 195تبيف أف قطعة االرض تمسح 
و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد أوفى  (RDC)مقاـ عمييا محؿ سكنى   
.  بااللتزامات المبرمة بالعقد

 و كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدةو حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو مف 
.   المرسـ بو 298رفع اليد عف القطعة لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد 

لى التفويت له في المساحة الزائدة التي تساوي خمسة وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع  ع   
 متر مربع بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار (35)و ثالثون 

و تمكينه من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيه  عند إتمام عممية التفويت المعمول به 
 .عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل العقار

 

 

 

 



 ورثة المرحوم خميفة بن مكي بن الحاج عمي زارعي  ــ   8    

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

ورثة المرحوم خلٌفة 

بن مكً بن الحاج 

 علً زارعً

اوالد ي ـــــــــح: 298 2 م438

 بلهادي

 سكن

 

 ـ ـ 310قطعة أرض تمسح  ورثة المرحوم خميفة بن مكي بن الحاج عمي زارعي باعت البمدية لفائدة
 6 مصادؽ عميو في 17/10/1990كائنة بحي أوالد بميادي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 مرسـ باسـ الورثة سامي و خديجة و 834  تحت عدد 1990 ديسمبر 3 مسجؿ في 1990نوفمبر 
  و موظؼ عميو شرط سقوط 26/01/2016 في 298لطفي زارعي بالممكية العقارية بالرسـ العقاري عدد 

 جانفي 26 حسب نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في 26/01/2016الحؽ لفائدة البمدية في 
2016                                                                                                                                                                                  . 

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير نوفمبر لكنو 
 13/07/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2015

 مسيجة و 298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 128 ـ ـ أي بزيادة 438تبيف أف قطعة االرض تمسح 
 محالت سكنى  و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد أوفى 02مقاـ عمييا 

 . بااللتزامات المبرمة بالعقد

كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة و حيث يرغب الورثة ضمف مطمبيـ المشار إليو بالمرجع في تمكينيـ مف 

.   المرسـ بو 298 و رفع اليد عف القطعة لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد الزائدة

عمى التفويت لهم في المساحة الزائدة التي تساوي مائة و وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع  
 متر مربع بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير (128)ثمانية و عشرون 

و تمكينهم من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم عند إتمام عممية التفويت االختبار المعمول به 
 .التنصيص فيه  عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل العقار

 



 السيد بن الطيب بن الحاج الصادق العمامي  ــ9

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

السٌد بن الطٌب بن 

الحاج الصادق 

 العمامً

اوالد ي ـــــــــح: 298 2 م288

 بلهادي

 سكن

 

 ـ ـ كائنة بحي 285 قطعة أرض تمسح السيد بن الطيب بن الحاج الصادق العمامي باعت البمدية لفائدة
 1/10/1991 مصادؽ عميو في 24/9/1991أوالد بميادي بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 298 مرسـ باسمو بالممكية العقارية بالرسـ العقاري عدد 534  تحت عدد 1991 أكتوبر 8مسجؿ في 
 حسب نسخة مف 17/7/1992  و موظؼ عميو شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في 17/7/1992في 

 .                                                                                                                                                                                  2013 نوفمبر 1شيادة اشتراؾ في الممكية مؤرخة في 

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي لكنو 
 13/07/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 مسيجة و 298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 03 ـ ـ أي بزيادة 288تبيف أف قطعة االرض تمسح 
و  مستودع وىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد  (RDC)مقاـ عمييا محؿ سكنى   

.  أوفى بااللتزامات المبرمة بالعقد

 و كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدةو حيث يرغب ضمف مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو مف 
.   المرسـ بو 298رفع اليد عف القطعة لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري لمرسـ عدد 

عمى التفويت له في المساحة الزائدة التي تساوي ثالثة     وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع 
عند  متر مربع بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به (03)

و تمكينه من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيه  عمى خالص ثمن إتمام عممية التفويت 
 .المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل العقار

 

 



 بدر بن السهيمي بن احمد العيفي ــ10

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

بدر بن السهٌلً بن 

 احمد العٌفً

ي ـــــــــح: 310 2 م183

 النور الغربً

 سكن

 

 ـ ـ كائنة بالمنطقة ب 210 قطعة أرض تمسح بدر بن السهيمي بن احمد العيفي باعت البمدية لفائدة
 10  مسجؿ في 1989 ماي 13 مصادؽ عميو في 8/4/1989بسيدي بوزيد بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 

 .                                                                          غير مرسـ بالممكية العقارية 99102156 تحت عدد 1999جويمية 

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير و لكـــــــــــــــــن
 ـ ـ فقط  و ليس 183 و تمسح 310 تبيف أف قطعة االرض مشمولة بالرسـ العقاري عدد 2016جواف 

. كما ذكر بالعقد ، و الزالت ارض بيضاء

. خالؼ الفصؿ الرابع مف العقد و لـ يوؼ بما التـز بو ضمنو و حيث 

الموافقة عمى تمكينه من كتب تكميمي لمخالفته لمفصل     فقد رفض االعضاء الحاضرون باالجماع 
 .الرابع من العقد و عدم الوفاء بااللتزام المضمن به 

  

 ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهــــــــــــــــــــــــــار 

 

  رئٌس النٌابة الخصوصٌة 

     عبد السالم خضر                                                                 

 


