
      الجمهورٌة التونسٌة 

 بٌئةارة الشؤون المحلٌة والوز

       بلدٌة سٌدي بوزٌد

 :محضر جلسة 

 2017الذورة العادية األولى لسنة 

   82/02/2017 

 لمنيابة الخصوصية لبمدية 2017 لسنة األولىانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية  
 عبد الســــــــــالم عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد 2017 /02/  28لثالثاءسيدي بوزيــــــــد يــــــــــــــوم ا

:  النيابةأعضاء رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة خضر

  الزاىــــــر احمدي             عضــــــــــــــــــــــو 

                 نزار الخالـــــــــــدي " 

                  رؤوف فـــــــــرج" 

 القابض البمدي      السعيدي أسامة  

 اتشـــرف باستدعائكم " : وقد صدرلمسادة اعضاء النيابة الخصوصية استدعـــــــــــــــــــاء في الغرض ىذا نصو
 عمى الساعة 2017/فيفري/ 28 الثالثاء    المقررعقدىا  يوم 2017لسنة االولى لحضوراشغال الدورة العادية 

:   التالي األعمالالتاسعة صباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول 

 مسائل مالٌة-  1        

 2016الترفٌع فً مٌزانٌة البلدٌة لسنة -         أ         

  2017تنقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة -                ب 

 تحوٌل اعتماد داخل العنوان الثانً-                ج 

 



 تسوٌة وضعٌات عقارٌة- 2        

 المصادقة على تنفٌذ صفقة مجمعة القتناء معدات نظافة وطرقات- 3   

  :مسائل مختلفة -  6        

 تسمٌة نهج طلب - * 

  2016 الترفٌع النهائً فً مٌزانٌة البلدٌة لسنة –       أ   +

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على ,2016   نظرا للزٌادة  الحاصلة بمٌزانٌة البلدٌة لسنة 

:  من دخال وصرفا 2016ة ــــــمقترح للترفٌع النهائً لمٌزانٌة البلدٌة لسنانظار المجلس 

 متأتٌة من 1.271.172,171 بزٌادة قدرهـــــا  آي13.071.172,171 إلــــــــــً 11.800.000,000

: 

     254.644,740:فائض العنوان األول -  

 244.000,000: منح صندوق القروض   - 

 139.601,781:  80 %الترفٌع فً   - 

 07.126,000:الترفٌع فً المناب من مدخر المال المشترك   - 

  670.000,000:موارد صندوق القروض   - 

 56.265,952: موارد الجزء الخامس   - 

  100.466,302: التخفٌض فً المنقول -   

  وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  قد و

  2017تنقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة -   ب        

  ,12.683.165,449ى ــــــــــ إل12.402.000,000   نظرا للزٌادة الحاصلة بمٌزانٌة البلدٌة مـــــن 

تنقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة لمقترح عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظــــــــــار المجلس 

 :د متأتٌة من 281.165,449 بزٌادة قدرها 2017

 د261.715,497 : % 80الترفٌــــع فً  - 

 د19.449,952:موارد الجزء الخامس  - 



 وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  قد و          

 تحوٌل اعتماد داخل العنوان الثانً- ج        

عرض السٌد رئٌس , فً اطار تهٌئة المنتزه الحضري وكذلك تهٌئة فضاء للشرطة البٌئٌة والمواطن 

 من الفصل 770.000,000 مقترح تحوٌل اعتماد قدره المجلسالنٌابة الخصوصٌة على أنظــــــــــار

 :الــــــــــى ( قصــــــر البلدٌة )0001 ف 06603

  (أشغال تهٌئة مختلفة ) 0005 ف 06603 إلى الفصل 150.000,000- 

 (تهٌئة المنتزهات ) 0002 ف 06615 الى الفصل 620.000,000-       

               

 وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع  قد و     

تسويــة وضعيات عقاريــــــة - 2         

 23 الخميستقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يــــــــــــــــــــــــــوم بناء على 
 عقارية ،عــــــــــــــــــرض السيد رئيس النيابة الخصوصية ات وضعي06 المتضمن تسوية عدد 2017فيفري 

 :عمى انظـار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقـــــــــــــــــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي

 محمد الطاىر بن محمد بن عبداهلل القروي   - 1

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد الطاهر بن 

محمد بن عبد هللا 

 القروي

النور حً ا: 310 2 م326

 الغربً

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى قديم 326تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310كائنة بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 و بموجب التصرف حسب شيادة 16/12/2016 بتاريخ 62 صحيفة 201انجرت لو بموجب تنازل عدد 
 و . و وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي10/11/2016العمدة المؤرخة في 



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

 تحت عدد 2/11/2016 ورد ضده اعتراض من طرف المواطن التيامي بن مقداد نصيري في لكـــــــــــــــــن
   الذي استظير  بشيادة ممكية في عقاره و برخصة بناء في بنايتو و ذكر في اعتراضو أن طالب 4906

. التسوية تعمد االستيالء عمى جزء من العقار الراجع لممكية المعترض

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير نوفمبر 
 surfaçe) م م تمثل المساحة الصحيحة 222:  م م مفصمة كما يمي 326 فان المساحة الجممية 2016

terrain N.F)  م م تمثل مدخل104و  .

 تبين أنو 26/01/2017و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 
توسيع المسح ليشمل / يتعين تسوية كامل العقار الخاص ببقية الورثة حتى ال يصبح في حالة اكتناف 

 .العقار المجاور

 بعدم الموافقة و يتعين عميو تقديم ما م رأيواعضاء النيابة الحاضرون باالجماع ىلذلك أبد
يفيد تسوية الوضعية بينو و بين المعترض و تقديم ممف يشمل كامل العقار الخاص ببقية 
الورثة و تحيين المثال بشكل ال يمس بممك الغير و  حتى ال يصبح عقار بقية  الورثة في 

. حالة اكتناف

 الحسين بن محمد بن محمد  بوعالقي - 2 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

الحسٌن بن محمد بن 

 محمد بوعالقً

النور حً ا: 310 2 م309

 الغربً

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة 309تقدم المواطن المذكور بممف رفع يد عن قطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 



 المصادق عميو 2007 سبتمبر13انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في
 و المرسم بالممكية العقارية 7103871 تحت عدد2007 سبمبر 28 المسجل في 2007 سبتمبر 20في 
.     بالرسم المذكور208 عدد 17/2007 مجمد 16/11/2007في 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 26/01/2017  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 م م مسيجة و مقام عمييا محل سكنى حسب 309و تمسح في جممتيا تبين أن قطعة األرض بالرسم المذكور أعاله 

الحالة التي تمت تسوية الوضعية العقارية عمييا و أن العقار بو أجزاء تابعة لمممك العمومي تم حذفيا من المساحة موضوع 
 .التسوية

 تعيد 7407 تحت عدد 2007 أفريل 07مع الجدير بالمالحظة أنو قدم التزاما معرف عميو بإمضائو بتاريخ 
بمقتضاه بإزالة الجدار المقام عمى الممك العمومي لمطرقات و االلتزام بالمساحة القانونية بمجرد تسوية 

.  الوضعية و بعد الحصول عمى ترخيص في ذلك

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحق من السجل 
. العقاري

تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط   عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
الحق من السجل العقاري 

 حممي بن اليادي بن سعد العافي  - 3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

حلمً بن الهادي بن 

 سعد العافً

النور حً ا: 310 2 م254

 الغربً

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة 254تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 و وثائق الماء الصالح 18/01/2017انجرت لو بموجب التصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
  .لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي



و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 م م و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية 254 فان المساحة الجممية 2016

 تبين أن القطعة مشمولة بالرسم المذكور و مقام عمييا محل سكنى طابق 10/02/2017بالبمدية بتاريخ 
.  أرضي 

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

بالثمن المطبق عمى التفويت لو فييا   عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع  
.  عند إتمام عممية التفويتالمساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

 مطمب االستاذ فيصل الطاىري نيابة عن اخميمة بن محمد ظاىري-  4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

االستاذ فٌصل 

الطاهري نٌابة عن 

اخمٌلة بن محمد 

 ظاهري

اوالد حً : 298 2 م398

 بلهادي

 سكن

 بطمب  رفع يد باسم اليادي بن محمد االستاذ فيصل الطاىري نيابة عن اخميمة بن محمد ظاىريتقدم 
 في 787العكرمي ابراىمي بموجب إذن عمى عريضة صادر عن المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد عدد 

 م م الكائنة بحي أوالد بميادي بسيدي بوزيد مشمولة 398 حول قطعة األرض الماسحة 10/8/2016
  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية و ىي موضوع عقد البيع المبرم بين البمدية 298بالرسم العقاري عدد 

 المصادق عميو في 2008  فيفري 01و المواطن اليادي بن محمد العكرمي بن عمي ابراىمي المؤرخ في 
 و 8101026 تحت عدد 2008 مارس 18 المسجل بالقباضة المالية بسيدي بوزيد في 2008 مارس 08

   .172 عدد 10/2008 مجمد 07/06/2008المرسم بالممكية العقارية باسمو بالرسم المذكور في 

 15/04/2010مع الجدير بالمالحظة أنو تم توظيف رىن عقاري لفائدة الشركة التونسية لمبنك بتاريخ 
 عمى االجزاء المشاعة الراجعة بالممكية لممواطن اليادي بن محمد العكرمي 195 عدد 07/2010مجمد 

. بن عمي ابراىمي  



 6و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف ديوان قيس االراضي و المسح العقاري في 
  و عمى المثال الذي تم اعتماده في عممية بيع المساحة أعاله المعد 80062 تحت عدد 2016سبتمبر 

 تبين وجود عدم تطابق بين المثالين من ناحتي 2007من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
. الشكل اليندسي لمقطعة و المساحة

 11 كما أن المواطن اليادي بن محمد العكرمي بن عمي ابراىمي تقدم باالتزام معرف عميو بامضائو في 
.  تعيد بمقتضاه بيدم الجزء الموجود بالممك العمومي لمطرقات 8375 تحت عدد 2007أفريل 

 ال زالت عمى بساط النشر حسب شيادة نشر صادرة عن 989الى جانب أن العقار موضوع قضية عدد 
 ضد المواطن المذكور و المدعي اخميمة بن محمد 2016 أوت 8المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد في  

.  ظاىري

نظرا لوجود عدم : عدم الموافقة ب م رأيوابدى اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع  لذلك 
تطابق بين مثالي األشغال المختمفة المعد من طرف ديوان قيس االراضي و المسح العقاري 

، و و المعد من طرف خبير في المساحة من ناحتي الشكل اليندسي لمقطعة و المساحة 
توظيف رىن عقاري لفائدة الشركة التونسية لمبنك عمى العقار كما أن العقار محل نظرا ل

. نزاع لدى المحاكم ال زال عمى بساط النشر

 محمد الطاىر بن الوردي بن عمي الصالح جزيري  - 5

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد الطاهر بن 

الوردي بن علً 

 الصالح جزٌري

 2م125+2 م657

 2م782:الجملة

اوالد حً : 298

 بلهادي

 سكن

 م م كائنة بحي اوالد بميادي  و 657تقدم المواطن المذكور بممف رفع يد عن قطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298مشمولة بالرسم العقاري عدد 



 المصادق عميو 1976 أوت 2انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و المرسم بالممكية العقارية في 497  تحت عدد20/12/1976 المسجل في 1976 نوفمبر 22في 
.     بالرسم المذكور193 عدد 06/2010 مجمد 25/03/2010

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 22/02/2017  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2016

 م م أي بزيادة قدرىا مائة و خمسة 782تبين أن قطعة األرض بالرسم المذكور أعاله و تمسح في جممتيا 
 .مترا مربعا  مسيجة و مقام عمييا محل سكنى (125)و عشرون 

و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحق من 
. السجل العقاري

 عمى التفويت لو في المساحة الزائدة التي وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع  
مترا مربعا بالثمن المطبق عمى المساحات  (125)مائة و خمسة و عشرون تساوي 

و تمكينو من عند إتمام عممية التفويت  المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 
كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيو عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى 

 .رفع اليد عمى كامل العقار

  منجي بن سميمان بن غريسي أوالد احمد بن عمي   -6

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

منجً بن سلٌمان بن 

غرٌسً اوالد احمد 

 بن علً

النور حً : 310 2 م213

 الغربً

 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 للشراب و النور الكهربائً و األداء البلدي باسم صاحب الطلب 

 2010و بعد االطالع على مثال األشغال المختلفة المعد من طرف خبٌر فً المساحة خالل شهر نوفمبر 

 تبٌن أن 15/02/2016و من خالل المعاٌنة المٌدانٌة التً قامت بها اإلدارة الفرعٌة الفنٌة بالبلدٌة بتارٌخ 

. قطعة األرض مسٌجة و مقام علٌها محل سكنى و هو مطابق لما هو موجود بمثال التهٌئة العمرانٌة

 2010 فٌفري 16 و تم عرضه على اللجنة فً جلستها المنعقدة فً 2010و حٌث تقدم بملف خالل سنة 

.   و ابدت رأٌها بإعادة مثال األشغال طبقا لما هو موجود و توضٌح عرض النهج و بٌان حدود الزنقة 

 و على النٌابة الخصوصٌة 2016 مارس 02و حٌث تم عرضه على اللجنة خالل جلستها المنعقدة ٌوم 

  و لم تتم الموافقة الحترام عرض النهج المبٌن بمثال التهٌئة 2016خالل الدورة العادٌة االولى لسنة 

 .العمرانٌة

 بمثال أشغال مختلفة جدٌد و ٌرغب فً تسوٌة وضعٌة قطعة األرض 22/02/2017و حٌث  تقدم ٌوم 

. مباشرة مع البلدٌة  و ذلك بالتفوٌت له فٌها 

ن المطبق ـــــبالثمعمى التفويت لو فييا  وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع  
عند إتمام عممية عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

. التفويت

 .المصادقــــة على تنفٌذ صفقــــة مجمعة القتنــــاء معدات نظافة وطرقات- 3

فً إطار تنفٌذ صفقة مجمعة القتناء معدات نظافة وطرقات  تمول فً شكل قروض من        

وتبعا للطلب المقدم من , طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة لفائدة البلدٌات

 المتعـــــــلق 2016نوفمبر 11 بتارٌخ 2347طرف بلدٌة سٌدي بوزٌد حسب المراسلة عدد 

وتبعــــــــا لموافقة ,بقائمة اآللٌات التً تعتزم البلدٌة اقتناءها فً إطار هذه الصفقة المجمعة 

الصندوق من حٌث المبدا على تمكٌن البلدٌة من جمٌع المعدات المطلوبة حسب المكتـــوب 

   : وهً كالتال2017ًجانفً 27 بتارٌخ 378عدد 

 3 م16شاحنة ضاغطة -  



 traxالة شحن  - 

  لتر حدٌدٌة770 حاوٌة 200 - 

ى التفويض لمصندوق بإجراء عل وافق أعضاء النيابة الحاضرون باإلجماع
 %100وتحويميا في شكل قرض الصفقة اإلطارية المجمعة 

 : مسائـــــــــــــــــل مختلفـــــــــة   - 4

ج  ــــــــــطلب تسمٌة نه- * 

الذي استشهد فً احداث سٌدي  يــــــأنيس ألصالح:تبعا للطلب المقدم من طرف والد الشهٌد المالزم أول 

ج والشوارع الراجعة للبلدٌة ــة تسمٌة إحدى المؤسسات أو األنهـــــحول النظر فً إمكانًعلً بنعون 

مقترح السٌد رئٌـــس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس عرض , اه لذكر باسم ابنه تخلٌدا رــبالنظ

باسم  النهج الرابط بٌن شارع الحبٌب بورقٌبة ونهج القٌروان مرورا بمدرسة حً الخضراءتسمٌة ل

 أنيـــــــــــــــــــــــــــس ألصاللح  الشهٌد 

 وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 

 ورفعت الجمسة حوالي الساعة منتصف النيـــــــــــــــــــــــــــــار

رئيس النيابة الخصوصية                                                       

  عبد السالم خضر 


