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              ........في.سيدي بوزيد    الجمهورٌة التونسٌة  

 الشؤون المحلٌة ارة وز     

       بلدٌة سٌدي بوزٌد

      كتابة المجلس البلدي

 

 : محضر جلسرر

 2016 الدورر العادسر اض السرالسسرر

 12/12/2016ررر

 

 

  

 لمنيابة الخصوصية 2016انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية الرابعة لسنة 
 صباحا برئاسة تاسعة عمى الساعة اؿ2016 /21/12االربعاء لبمدية سيدي بوزيػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػـو 

:  رئيػس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابةخضر عبد السػػػػػػػػػػالمالسيد 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزاىػػػػػػر احمدي             عض  _ 

 "نزار الخالػػػػػػػػػػػدي                -  

 "رؤوؼ فػػػػػػػػػرج                   - 

 القابض البمدي  اسامة السعيدي                  - 
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 اتشػػػرؼ " :وقد صدرلمسادة اعضاء النيابة الخصوصية استدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء في الغرض ىذا نصو 
 المقررعقدىا  يـو االربعػػػػػػػػػػػػػاء 2016باستدعائكـ لحضوراشغاؿ الدورة العادية الرابعة لسنة 

  عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديػػة وذلؾ لمناقشة جدوؿ االعماؿ2016/ديسمبر/ 21

 :  التالي

 مسائل مالٌة-  1        

طرح معالٌم       _           

تسوٌة وضعٌات عقارٌة - 2         

 مراجعة مثال التهٌئة العمرانٌة -3   

المصادقة على اتفاقٌة مساعدة -          4

 2017مشروع برنامج االستثمار البلدي لسنة - 5 

:  مسائل مختلفة -  6        

 طلب تغٌٌر محطة للنقل الرٌفً -* 

 المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات- *     

 ثم انتقل النٌابة أعضاء فً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة 

 :  2016 الدورة العادٌة الرابعة لسنة أعماللمناقشة جدول 

 : لعئلر عايــــــــــــــــــــــــــــــس– 01
   مــــــــــــرح معالًــــــــــط_    *     

  

 التً عرفتها البالد ومدى تأثٌرها المباشر على عملٌة استخــالص األخٌرة لألحداث  تبعا   

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  
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 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 267 المال الجهوي بسٌدي بوزٌد للبت فٌها وفق الفصل أمٌن

 زائد براهمً وعلى 08وبعد االطالع على المطلب الوارد من طرؾ المتسوغ للمحل عدد

وصل الخالص المرافق وبعد دراسة هذه الوضعٌة ٌعـــــرض علٌكم جدول فً المطالب 

:  الرأي فٌهاإلبداءالمقدمة   

  

المبلػ المزمع 
 طرحه

تارٌخ 
 الخالص

عدد  موقعه عددالوصل
 المحل

ر/ع اسم المتسوغ  

1.323,844 21/11/2016  01 زائد براهمً  08 السوق االضافً 291 

 وافؽ أعضاء النيابة الحاضرون باالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  وقد 

 تلـــــــــــــــودسردضليـــــــــــــــــــــــــــــــعترعقـعودس-ر2
ػـو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقػدة يبناء على 

رض السيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وضعية عقارية ،ع13 المتضمف تسوية عدد 2016  ديسمبر16الجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ارية الراجعة ػػػػػػػػػػػػػػػرئيس النيابة الخصوصية عمى انظػار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقػػ

:ممكيتيا لمبمدية كالتالي  
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  فيصل بن عمار بن طاىر عمري ػ   1

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

فٌصل بن عمار بن 

 طاهر عمري

 سكن ااالساتذةحً : 298 2 م180

 

 ـ ـ مقاـ عمييا مستودع 180تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  
 298طابؽ ارضي و محؿ سكنى بالطابؽ العموي كائنة بحي االساتذة و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 .سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 

 ماي 12انجرت لو االرض بموجب التنازؿ مف والده حسب عقد مبـر بينيما لدى عدلي اشياد بتاريخ 
  كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي 65 عدد 48 صحيفة 2015

. باسـ صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ديسمبر 
 12/10/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2010

و ىو مطابؽ لما ىو موجود  (RDC+1) ـ ـ  مقاـ عمييا محؿ سكنى 180تبيف أف قطعة األرض تمسح 
.  بمثاؿ التييئة العمرانية

و حيث يرغب ضمف مطمبو في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمو و ذلؾ 
. بالتفويت لو فييا 

بالثمن المطبؽ عمى التفويت لو فييا   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع        
.  عند إتمام عممية التفويتالمساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 
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 عبد الرزاؽ بن محمد بن عمار عموي- 2

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

عبد الرزاق بن محمد 

 بن عمار علوي

االنور حً : 310 2 م668

 الؽربً

 سكن

 ـ ـ مقاـ عمييا بناية ذات طابقيف و 668تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 سيدي 310بناية قديمة و كميا مخصصة لمسكف كائنة بحي النور الغربي و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 .بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 

 عدد 107 صحيفة 18/01/2002مف فطيمة بنت البشير اليمامي في : انجرت لو بموجب الشراء األولى
 و حيث لـ يقـ 149 ص 374 عدد 31/08/2016الطيب بف البشير عيساوي في :  و الثانية مف433

.  البائعاف بتسوية الوضعية مع البمدية 

. كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسـ صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير اكتوبر 
 17/10/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 محالت سكنى و ىو 02 ـ ـ  مشمولة بالرسـ المذكور و مقاـ عمييا 668تبيف أف قطعة األرض تمسح 
.  مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

و حيث يرغب ضمف مطمبو في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمو و ذلؾ 
. بالتفويت لو فييا 

بالثمن المطبؽ عمى المساحات التفويت لو فييا   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
.  عند إتمام عممية التفويتالمستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 
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 مقداد بن الزارعي بن الطيب غربي- 3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

مقداد بن الزارعً بن 

 الطٌب ؼربً

االنور حً : 310 2 م123

 الؽربً

 سكن

  

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة 123تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي    و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 عدد 2006 اوت 22انجرت لو بموجب الشراء مف والده حسب عقد بيع مبـر بينيما لدى عدلي اشياد في 
 241 صفحة 657

 ـ ـ و قاـ بخالص مبمغ 164 بممؼ تسوية لمساحة 1994و حيث اف صاحب الطمب تقدـ خالؿ سنة 
ـ ـ حسب وصؿ عدد /  مي 400 مميما حوؿ القطعة المذكورة بحساب 600خمسة و ستيف دينارا و 

 لكف سمطة االشراؼ آنذاؾ رفضت المصادقة عمى الوضعية لعدـ كفاية 26/04/1994 بتاريخ 291
 19 حسب عقد بينيما لدى عدليف بتاريخ 2003الثمف ثـ بعد ذلؾ قاـ ببيعيا لفائدة والده خالؿ سنة 

 24/04/2003 في 2003 كما تقدـ والده بممؼ تسوية خالؿ سنة 177 صفحة 574 عدد 2003فيفري 
 2003 و عمى المجمس البمدي خالؿ دورتو العادية الثالثة لسنة 01/07/2003تـ عرضو عمى المجنة في 

 و تمت الموافقة عمى التسوية كما تمت المصادقة عمى محضر الجمسة 26/07/2003يـو  (جمسة أولى )
 في 3750 لكف والده لـ يقـ باتماـ االجراءات بالرغـ مف التنبيو عميو بمكتوبنا عدد 16/08/2003في 
.  حسب ما ىو مبيف أعاله2006 و قاـ بإعادة بيعيا البنو صاحب الطمب خالؿ سنة 2003 سبتمبر 15

. كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي     و األداء البمدي باسـ صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير اكتوبر 
 28/10/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016
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( RDC+1) ـ ـ  مشمولة بالرسـ المذكور و مقاـ عمييا  محؿ سكنى  123تبيف أف قطعة األرض تمسح 
.  و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

و حيث يرغب ضمف مطمبو في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمو و ذلؾ 
. بالتفويت لو فييا 

بالثمن المطبؽ عمى المساحات التفويت لو فييا   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
.  عند إتمام عممية التفويتالمستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

 محمود بن زيدان بن عبداهلل مميكي  - 4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمود بن زٌدان بن 

 عبد هللا ملٌكً

االنور حً : 310 2 م446

 الؽربً

 سكن

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة بحي 446تقدـ المواطف المذكور بممؼ رفع يد عف قطعة أرض تمسح  
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310النور الغربي   و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 المصادؽ 2009 ديسمبر 09انجرت لو االرض بموجب الشراء مف البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و المرسـ بالممكية 10100021 تحت عدد2010 جانفي 04 المسجؿ في 2009 ديسمبر 28عميو في 

.    506 عدد 02/2010 مجمد 08/02/2010العقارية في 

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير أكتوبر 
 08/11/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2009

 ـ ـ  مقاـ عمييا محؿ سكنى  و ىو مطابؽ 446تبيف أف قطعة األرض بالرسـ المذكور أعاله و تمسح 
.  لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

. و حيث يرغب ضمف مطمبو في تمكينو مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري

تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ من   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
 .السجل العقاري
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 رضى بن يوسؼ بن عبدالقادر نصيري  -5
 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

رضى بن ٌوسؾ بن 

 عبد القادر نصٌري

االنور حً : 310 2 م574

 الؽربً

 سكن

  

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة 575تقدـ المواطف المذكور بممؼ كتب تكميمي لقطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 المصادؽ 1976 نوفمبر 16انجرت لو االرض بموجب الشراء مف البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 . و غير مرسـ بالممكية العقارية 293 تحت عدد1979 ماي 07 المسجؿ في 1978 مارس 06عميو في 

 المعد مف طرؼ ديواف قيس االراضي و المسح 80501و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة عدد 
 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية 2016 أكتوبر 07العقاري في 

 ـ ـ و ليس كما ذكر بالعقد و ىي تمثؿ جزءا 574 تبيف أف قطعة األرض تمسح 08/11/2016بتاريخ 
القطعة مسيجة و مقاـ عمييا محؿ .   سيدي بوزيد310 مف الرسـ العقاري عدد 128مف القطعة عدد 

.  سكنى  و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

. و حيث يرغب ضمف مطمبو في تمكينو مف كتب تكميمي لترسيـ مشتراه بالممكية العقارية

تمكينو من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو عمى   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
 310عدم مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد 

.  م م  فقط 574 م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة 574و ىي 
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 الزاىي بن محمد بن بمقاسم سخري  –6
 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

الزاهً بن محمد بن 

 بلقاسم سخري

اوالد حً : 298 2 م394

 بلهادي

 سكن

 في حؽ 2016 نوفمبر 12تقدـ المواطف العيد بف بمقاسـ بف محمد عمري بمقتضى توكيؿ مؤرخ في 
 ـ ـ مقاـ عمييا 394المواطف الزاىي بف محمد بف بمقاسـ سخري بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

 سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو 298محؿ سكنى كائنة بحي أوالد بميادي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 
 .لمبمدية 

 و وثائؽ الماء الصالح 10/11/2016انجرت لو بموجب التصرؼ حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
. لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير اكتوبر 
 30/11/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 03 ـ ـ  مشمولة بالرسـ المذكور و مقاـ عمييا  محؿ سكنى قديـ و 394تبيف أف قطعة األرض تمسح 
.  محالت سكنى بصدد االنجاز و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

الزاىي بف و حيث يرغب ضمف مطمبو في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسـ  
 . و ذلؾ بالتفويت لو فييامحمد بف بمقاسـ سخري 

بالثمن المطبؽ عمى المساحات التفويت لو فييا   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
.  عند إتمام عممية التفويتالمستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

 

 



 10 

 ناجي بن النوري بن عمر نصيبي  -7 
 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

ناجً بن النوري بن 

 عمر نصٌبً 

النور حً : 310 2 م87

 الؽربً

 سكن

 

 كائنة تجاري ـ ـ مقاـ عمييا محؿ 87تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

انجرت لو بموجب الشراء مف احمد بف محمد بف عمي الساسي عزري حسب عقد بينيما محرر لدى 
 و 12102994 تحت عدد 2012 جواف 20 مسجؿ بالقباضة المالية في 27/01/2012محامي بتاريخ 

 ضد بمدية سيدي بوزيدالمنجرة لمبائع بموجب حكـ استحقاقي صادر عف المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد 
 الصادر بتاريخ 12856    و عمى القرار االستئنافي عدد 2010 أفريؿ 22 بتاريخ 3749تحت عدد 

. (حسب التوطئة و البياف التمييدي بالعقد المذكور) 10/1/2011

. كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسـ صاحب الطمب 

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جانفي 
 21/11/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

.  تجاري ـ ـ  مشمولة بالرسـ المذكور و مقاـ عمييا  محؿ 87تبيف أف قطعة األرض تمسح 

و حيث يرغب ضمف مطمبو في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمو و ذلؾ 
. بالتفويت لو فييا 

بالثمن المطبؽ عمى التفويت لو فييا   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع       
.  عند إتمام عممية التفويتالمساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 
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 السيد بن بمقاسم بن محمد ظاىري   -8
 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

السٌد بن بلقسم بن 

 محمد ظاهري

 حً اؤالد 298 2 م196

 بلهادي

 سكن

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة 196تقدـ المواطف المذكور بممؼ رفع يد عف قطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298بحي اوالد بميادي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 المصادؽ 2009 جويمية14انجرت لو االرض بموجب الشراء مف البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و المرسـ بالممكية 9103896 تحت عدد2009 اوت 04 المسجؿ في 2009 جويمية 28عميو في 

.     بالرسـ المذكور222 عدد 7/2013 مجمد 17/04/2013العقارية في 

 2016و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير اوت 
 تبيف أف 21/11/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

 ـ ـ   مقاـ عمييا محؿ سكنى  منيا 240قطعة األرض بالرسـ المذكور أعاله    و تمسح في جممتيا 
.    ـ ـ196 ـ ـ تابعة لمممؾ العمومي لمطرقات تـ حذفيا لذلؾ تبقى المساحة االصمية 44

. و حيث يرغب ضمف مطمبو في تمكينو مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري

كينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ من عمى تم وقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
 .مم196 عمى مساحة السجل العقاري

 

 محمد فوزي بن الطاىربن الكيالني حمدي في حقو و حؽ ورثة  -9
زوجتو مريم بنت بمقاسم بن عمي النوي حمدي و :  و ىموالده المرحوم الطاىر حمدي

فتحي حمدي  – 5فايده حمدي    – 4جميمة حمدي     – 3نزيية حمدي  – 2محمد فوزي حمدي   – 1 :أبناؤه منيا وىم 

فضيمة حمدي – 8فاطمة حمدي  – 7حاتم حمدي  – 6  
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 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد فوزي بن 

الطاهر بن الكٌالنً 

حمدي فً حقه وحق 

ورثة والده المرحوم 

 الطاهر حمدي  

 سكن حً اوالد بلهادي298 2 م589

محمد فوزي بف الطاىربف الكيالني حمدي في حقو و حؽ ورثة والده المرحـو الطاىر حمدي تقدـ المواطف 
و  صادر عف الورثة المذكوريف بممؼ كتب تكميمي 02/12/2016بموجب تفويض لمتوقيع مؤرخ في 

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة بحي أوالد 589 حوؿ قطعة أرض تمسح تسوية وضعية مساحة زائدة
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298بميادي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 ـ ـ حسب عقد البيع المؤرخ في 506انجرت االرض لمورثيـ بموجب الشراء مف البمدية لمساحة 
 و غير 267 تحت عدد19/7/1976  المسجؿ في 1978 مارس 24 المصادؽ عميو في 7/4/1976

. مرسـ بالممكية العقارية 

 بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير فيفري لكنو 
 07/12/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2008

 مسيجة و 298 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 83 ـ ـ أي بزيادة 589تبيف أف قطعة االرض تمسح 
مقاـ عمييا محؿ سكنى  وىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية و أنو قد أوفى بااللتزامات 

.  المبرمة بالعقد

 و رفع اليد عف كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدة و حيث يرغب الورثة ضمف مطمبيـ في تمكينيـ مف
. كامؿ العقار

التفويت ليم في المساحة الزائدة التي  لىع وقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع        
 مترا مربعا بالثمن المطبؽ عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير (83)تساوي ثالثة و ثمانون 

و تمكينيم من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم عند إتمام عممية التفويت االختبار المعمول بو 
 .التنصيص فيو  عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل العقار
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 محمد عمار بن محمد بن محمد كدوسي  -10

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد عمار بن محمد 

 بن محمد كدوسً 

النور حً : 310 2 م114

 الؽربً

 سكن

 

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة 114قدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح ت
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 و وثائؽ الماء الصالح 29/11/2016انجرت لو بموجب التصرؼ حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
. لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ديسمبر 
 14/12/2016 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

ـ ـ  مشمولة بالرسـ المذكور مسيجة و مقاـ عمييا  محؿ سكنى و ىو 114تبيف أف قطعة األرض تمسح 
.  مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

و حيث يرغب ضمف مطمبو في تسوية وضعية قطعة األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمو  و ذلؾ 
. بالتفويت لو فييا 

بالثمن المطبؽ عمى لتفويت لو فييا  ا عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع       
  عند إتمام عممية التفويتالمساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 
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 جمال الدين بن محمد الضاوي بن الحاج احمد غربي  -11 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

جمال الدٌن بن محمد 

الضاوي بن الحاج 

 احمد ؼربً 

النور حً : 310 2 م332

 الؽربً

 سكن

 

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة بحي 332تقدـ المواطف المذكور بممؼ رفع يد عف قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310النور الغربي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 المصادؽ 2008 جويمية21انجرت لو االرض بموجب الشراء مف البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و المرسـ بالممكية 8104159 تحت عدد2008 سبتمبر 25 المسجؿ في 2008 جويمية 29عميو في 

.     بالرسـ المذكور101 عدد 18/2008 مجمد 03/12/2008العقارية في 

 2008و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير مارس
 تبيف أف 14/12/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  ـ ـ   مسيجة و مقاـ عمييا محؿ سكنى  332قطعة األرض بالرسـ المذكور أعاله و تمسح في جممتيا 

. و حيث يرغب ضمف مطمبو في تمكينو مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري

تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ من   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع  
 .السجل العقاري
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 فوزي بن محمد بن محمد بوعزيزي -12

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

فوزي بن محمد بن 

 محمد بوعزٌزي 

النور حً : 310 2 م196

 الؽربً

 سكن

 

 ـ ـ مقاـ عمييا محؿ سكنى كائنة بحي 196تقدـ المواطف المذكور بممؼ رفع يد عف قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310النور الغربي  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 المصادؽ عميو 2009 ماي 21انجرت لو االرض بموجب الشراء مف البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و المرسـ بالممكية العقارية في 9103158 تحت عدد2009 جواف 25 المسجؿ في 2009 جواف 11في 
.     بالرسـ المذكور367 عدد 12/2009 مجمد 08/08/2009

 2008و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير نوفمبر
 تبيف أف 14/12/2016و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  ـ ـ   مسيجة و مقاـ عمييا محؿ سكنى  196قطعة األرض بالرسـ المذكور أعاله و تمسح في جممتيا 

. و حيث يرغب ضمف مطمبو في تمكينو مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري

تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط   عمىوقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع        
. الحؽ من السجل العقاري

  .محمد الدالي بن الطيب بن محمود ىاني و ابنو أنيس ىاني   -13

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد الدالً بن الطٌب 

بن محمود هانً وابنه 

 أنٌس هانً 

النور حً : 310 2 م229

 الؽربً

 سكن
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 ـ ـ مقاـ 229بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  محمد الدالي بف الطيب بف محمود ىانيتقدـ  
 سيدي بوزيد الراجعة 310عمييا محؿ سكنى  كائنة بحي النور الغربي و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 .ممكيتو لمبمدية 

تـ عرضو عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالؿ جمستيا المنعقدة 
 و عمى النيابة الخصوصية لبمدية سيدي بوزيد خالؿ الدورة العادية األولى  2016 مارس 02يـو االربعاء 

 و تمت الموافقة عمى التفويت لو فييا بالثمف المطبؽ 2016 مارس 04 المنعقدة يـو الجمعة 2016لسنة 
عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعموؿ بو عند إتماـ عممية التفويت كما تمت 

  .2016 أفريؿ 12المصادقة عمى مضموف محضر الجمسة مف طرؼ سمطة االشراؼ بتاريخ 

 و 2016 أكتوبر 18 بتاريخ 229و حيث قاـ المعني باألمر بخالص ثمف األرض حسب الوصؿ عدد 
 02 عرؼ عميو بإمضائو بتاريخ 2016 أكتوبر 19أبـر عقد بيع في الغرض بينو و بيف البمدية في 

. 12538 تحت عدد 2016نوفمبر 

 حوؿ طمب إلغاء عقد البيع 4937 ورد مف طرفو مطمب  تحت عدد 2016 نوفمبر 03يـو لكػػػػػػػػػن 
. المذكور و عدـ ارسالو لممصادقة حتى يتمكف مف تسوية الوضعية بينو و بيف ابنو أنيس ىاني

 تنازؿ محمد الدالي ىاني عمى 2016 نوفمبر 04 بتاريخ 28 صفحة 726و بموجب عقد تنازؿ عدد 
تقتطع مف  ( ـ ـ90)وجو التممؾ لفائدة    ابنو أنيس ىاني عمى قطعة أرض مساحتيا تسعوف مترا مربعا 

. قطعة األرض المذكورة أعاله

يرغباف بمقتضاه في تسوية وضعية قطعة  ، 2016 ديسمبر 13و قد تقدما بمطمب تسوية جديد  يـو 
 ـ ـ لفائدة محمد 139األرض المذكورة مباشرة مع البمدية  باسمييما و ذلؾ بالتفويت ليما فييا كما يمي 

 . ـ ـ لفائدة ابنو أنيس ىاني90الدالي ىاني و

  2016 أكتوبر 19عمى إلغاء العقد المؤرخ في وقد وافؽ اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع          
 التفويت و الموافقة عمى ، 12538 تحت عدد 2016 نوفمبر 02عرؼ عميو بإمضائو بتاريخ و الم

 عند إتمام بالثمن المطبؽ عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو ليما فييا 
  .2016 أكتوبر 18 بتاريخ 229عممية التفويت مع إعتماد وصل الخالص عدد 
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ررــــــــــــــــــــــــ لر اتهيئسر المض نيــــــــــــــ ض  لسر ث-ر3 
في إطار دراسة مراجعة مثاؿ التييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد وتنفيذا لتوصيات 

 حوؿ التوسعات 2005 أكتوبر 29 و 2002 سبتمبر 23جمستي العمؿ الوزاريتيف بتاريخ 
 2000 جانفي 21 المؤرخ في 454العمرانية وحصر التجمعات السكنية وعمال بالمقرر عدد 

المتعمؽ بإحداث لجنة فنية وطنية تتولى حصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية 
باألراضي الفالحية وتبعا لمكاتيب السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 

لى السيد وزير التجييز واإلسكاف والتييئة 2015 ديسمبر 03  إلى السيد وزير الداخمية وا 
لى السيد وزير البيئة والتنمية  لى السيد وزير أمالؾ الدولة والشؤوف العقارية وا  الترابية وا 

المستديمة حوؿ استئناؼ المعاينات الميدانية لحصر بعض التجمعات السكنية والتوسعات 
العمرانية وذلؾ بناءا عمى طمب وزارة التجييز واإلسكاف والتييئة الترابية وتبعا لمعاينة مناطؽ 

 عمى 2016 جانفي 09 انعقدت بتاريخ 06/01/2016التوسع العمراني المعنية بالطمب يـو 
الساعة التاسعة صباحا بمقر اإلدارة العامة لمشؤوف القانونية والعقارية بوزارة الفالحة والموارد 

المائية والصيد البحري جمسة عمؿ ضمت مختمؼ األطراؼ المتدخمة لمنظر في مناطؽ 
التوسع المتعمقة بمثاؿ التييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد حيث وافقت المجنة عمى الحدود 

المبينة بالموف األحمر بالمثاؿ المصاحب ليذا والمؤشر عميو مف طرؼ أعضاء المجنة ضمف 
مشروع مثاؿ التييئة العمرانية لمبمدية المذكورة شريطة اخذ اإلجراءات الالزمة لحماية مناطؽ 
التوسع مف الفيضانات والتنصيص عمى ذلؾ بالتراتيب العمرانية لمشروع مراجعة مثاؿ التييئة 

 .العمرانية لمبمدية الذي ىو بصدد الدراسة 

ى ػػػػػػػػػػػػػػػػ مقترح لممصادقة عؿعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار المجمس
 التاليةمناطؽ التوسع المذكورة وعمى حدود مثاؿ التييئة العمرانية حسب اإلحداثيات الجغرافية 

 : المصاحب لياروضػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمثاؿ المعو
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 الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االحداثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

 ج س  ج س 

1 463612,10 194554,36 20 460145,11 191173,35 

2 464712,43 194232,78 21 459987,49 191179,312 

3 464111,96 193904,61 22 459985,59 191383,13 

4 463937,44 192851,22 23 460126,35 191379,70 

5 464056,64 193232,18 24 460132,70 191844,36 

6 463937,44 192851,22 25 459852,19 191832,86 

7 464545,64 192584,00 26 459285,17 191601,35 

8 463684,04 191568,51 27 459010,80 191699,24 

9 464037,42 191288,86 28 458733,33 191589,43 

10 463686,72 190853,62 29 458658,23 191757,97 

11 463076,70 191208,53 30 458766,82 191817,68 

12 463147,61 191407,39 31 458734,25 192592,14 

13 462621,98 191418,54 32 459659,14 193262,62 

14 462207,94 190618,52 33 461452,19 194132,19 

15 462349,33 190565,78 34 462855,22 193982,61 

16 462395,48 190221,91 35 462871,07 194017,81 
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17 460820,50 190221,04 36 463291,51 194079,28 

18 460818,98 191457,00 37 463447,35 194256,62 

19 460146,55 191173,35    

                    

 -مثال فً الغرض مرفق مع محضر الجلسة                 - 
 وافؽ أعضاء النيابة الحاضرون باالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  وقد 

ارررـــــــــــرر لععــــــــــــــــ اقسرعجىر تفـعقيـــــّـــرر امص-      4
 

تبعا لالتفاقٌة المبرمة بٌن الدولة ممثلة فً شخص المدٌر العام لصندوق القروض 

ومساعدة الجماعات المحلٌة وبلدٌة سٌدي بوزٌد ممثلة فً شخص رئٌس نٌابتهـــا 

 والتً بمقتضاها تضبط التعهدات المتبادلة بٌن 12/10/2016الخصوصٌة بتارٌخ 

.الطرفٌن فً خصوص تطبٌق إجراءات الحصول على المساعدات ؼٌر الموظفة  

واعتبارا لضرورة مصادقة النٌابة الخصوصٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد على االتفاقٌة 

المذكورة والتً بمقتضاها تم إسناد بلدٌة سٌدي بوزٌد مساعدة ؼٌر موظفة لسنة 

  د 244,000 بمبلػ 2017

 للنظر االتفاقية المبينة اعاله عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار المجمس

                                                                         .وإبداء الرأي

 وافؽ أعضاء النيابة الحاضرون باالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  وقد 

ر

ر
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            2017 ور الجلدرالسسررـــــــــــــــــودعراضنع جر الستثمــــــــــــــــ ش-ر5

استعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى انظار المجمس مشروع االستثمار البمدي 
 حسب ما وقع تحديده ضمف جمسات في الغرض عقدت بمقر البمدية وداخؿ 2017لسنة 

:االحياء بمشاركة مكونات المجتمع المدني والمواطنيف  وذلؾ لمنظر وابداء الراي  

  

الخطة التمويمية  مكان التدخل
اد:  

أد:الكمفة  المشروع 

تقسيـ السائحة 
 والشريفة

600: ؽ400ذ.ت  تعبيد الطرقات 1.000 

تقسيـ الياسميف و 
 انيج بحي النوامر

144:  م غ م 156ذ ..ت  الترصيؼ 300  

التقسيـ اإلداري و 
تقسيـ توفيؽ 

 ألجاللي

100: م غ م  100ذ .ت  التنوير العمومي 200 

 

 2و1حي الورود 
 وتقسيـ الياسميف

 

100: ذ.ت  

 

100 
تييئة المناطؽ 

 الخضراء

 بعنوان 400) 1.200:  ذ .ت --
ذ . ت800متواصل و  :2016
 =(2017بعنوان 

 بناء مسمخ بمدي  1.200

:الجممػػػػػػػػػػػة  2.800    
مساعدة غير موظفة: قرض                 ـ غ ـ : تمويؿ ذاتي                  ؽ: ذ .ت  

وافؽ أعضاء النيابة الحاضرون باالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  وقد   
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 :  لر ختجفـــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــعئ-رر6 

  

 المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات-   أ

   

 مارس 22 بتارٌخ 07 تبعا لمنشور السٌد وزٌر الشؤون المحلٌة  والتنمٌة عدد

 وفً إطار تنفٌذ برنامج التنمٌة الحضرٌة والحوكمة المحلٌة وبالتحدٌــــــد 2016

حول متطلبات إعداد ملؾ تقٌٌم أداء البلدٌات والذي من مكوناته البرنامج السنوي 

"                                  التكوٌن والمساندة" لدعم القدرات البلدٌة بعنصرٌه 

 البرنامج السنوي عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس  

: إبداء الرأي  بالنظر وللمساندة الفنٌة لفائدة أعوان وإطارات البلدٌة   للتفضل  

 (جدول في الغرض مرفؽ مع المحضر )' 

 

 وافؽ أعضاء النيابة الحاضرون باالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  وقد 
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  طلب تغٌٌر محطة للنقل الرٌفً-ب 

تبعا للطلب المقدم من طرؾ رئٌس الؽرفة الجهوٌة لسٌارات النقل الرٌفً بوالٌة  

: سٌدي بوزٌد المتعلق بالنظر فً امكانٌة  تؽٌٌر محطة النقل الرٌفً التجاهات  

سٌدي سالم قرب حمام الحاج رؤوؾ /عوٌثة الؽزال/الزعافرٌة/القدارة/الدوالً

 النصٌري لتجنب االكتظاظ وقطع الطرٌق الرئٌسًٌ 

الطلب  عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار المجمس 

 المذكور للنظر وإبداء الرأي 

وافؽ أعضاء النيابة الحاضرون باالجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع  وقد    

 ورفعت الجمسة حوالي الساعة منتصؼ النيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار

 رئيس النيابة الخصوصية

  عبد السالم خضر 


