الجمهورٌة التونسٌة
وزارة الشؤون المحلٌة والبٌئة
بلدٌة سٌدي بوزٌد

محضر:
الجلسة لللدور اللعادة اللعانة لسسة 2017
2017/04/18

انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمييدية للدورة العادية الثانية لسنة  2017لمنيابة الخصوصية
لبمدية سيدي بوزيـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الثالثاء  2017/ 05/18عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد

عبد

الســــــــــالم خضر رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابة:
 ال ازىـ ـ ــر احمدي
 رؤوف ف ـ ـ ـ ــرج

 ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزار الخالدي
 أسامة ألسعيدي

"

عضو
"

القابض البمدي

وتغيب بعـ ـ ـ ـ ـ ــذر الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ادة :احمد رحومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومكرم بن خميفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وقد صدر لمسادة أعضاء النيابة الخصوصية استدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في الغرض ىذا نصو " :أتشرف باستدعائكم
لحضور أشغال الدورة العادية الثانية لسنة

 2017المقرر عقدىا ي ـ ـ ـ ــوم االربعاء  2017/05/17عمى

الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:

-1مسبئـــــــل مبلٍة
أ  -الحساب المالً لسنة 2016وختم المٌزانٌة لسنة 2016
ب  -تحوٌل اعتمادات داخل العنوان الثانً
ج -الموافقة على الخطة التموٌلٌة لمشروع تعبٌد الطرقات

 -2تسىٌة وضعٍبت عقبرٌة
 -3مراجعة مثبل التهٍئة العمرانٍة
 تغٌٌر نمط بناء -تغٌٌر صبغة ارض

 - 4مسبئل مختلفة :
 طمب بنـ ـ ـ ـ ــاء مقر للغرفة الجيوية لمتاكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الفرديفً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة األعضاء و الحضور ثم انتقل
لمناقشة جدول أعمال الدورة:

 –1مسبئــــــــــــل مبلٍـــــــة:
أ* الحسبة المبلــــــً لسنة 2016
عزض السيد رئيس النيابة الخصوصية على أنظار أعضاء النيابة مشزوع الحساب المالً لسنة

2016

لمناقشته وإبداء الزأي فيه وكذلك ختم ميزانية التصزف لسنة  2016كالتالً:

ة  -تحىيـــل اعتم ـادات داخل العنىان الثبنً لسنة 2017
**فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــً نطــــــاق إنجـــــــــــــاز مشروع تهٌئـــة المسلخ البلدي
المبرم ـــــــــــج ضمــ ــــــــــــ ـن برنامـــــــــــــــــــج االستثمــــــار السنوي  2017بكلفة تقدر بملٌون
و 200ألف دٌنـــار و بعد إنعقاد اللجنة الفنٌــــ ــــــــــــــــــ ــــة للبناءات المدنٌة بتارٌخ  18أفرٌل 2017
لمناقشــــــــــــة الدراسات التمهٌدٌة المفصلة لجمٌع األقساط و خصوصا كٌفٌة معالجة الدم و المواد
الدهنٌة و تصرٌفه إتضح إرتفـــــــــــــاع تكلفة المشروع لحدود ملٌون و

 830ألف دٌنار

فتقــــــــــــــــــــــــرر برمجة إنجاز قسط أول وظٌفً بكلفة ملًـــــــــــون و  500ألف دٌنـــــــــــار سنة
 2017و قسط ثانً بتكلفة  330ألف دٌنار الحقا و فً اطار انجــــاز مخ ــــــطط االستثمار السنوي
 2017وبعد إعداد دراسة مشروع تعبٌـــــد الطرقات بحً السائحة والشرٌفة تبٌن باألمثلة المعدة من
طرف المهندس المستشار المكلف بإعداد الدراسة انه توجد نقاط ركود مٌاه فً بعض االنهج المبرمجة
للتعبٌد وان معالجة هذه النقاط ٌستوجب مد قنوات لصرف مٌاه األمطار

بكلفة تقدر ب 100أد لٌتــــم

ربطها بالشبكة التً ستنجز بشارع اتح ا د المغرب العربً فً إطار مشروع تهذٌب حً النور الغربً
كذلك و فً إطار العمل على تدعٌم أسطول النظافــــــــــة بالمنطقة البلدٌة وذلك باقتناء وسائل نقل
ومعدات ضرورٌة جدٌدة.

قدم السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظار أعضاء النٌابة مقترح تحوٌل اعتماد قدره  300أد
إلتمام انجاز المشارٌع المذكورة كالتالً :

تنقٌص اعتمادات
التبوٌب

عنوان الفصل

ترفٌع اعتمادات
التبوٌب

المبلغ

عنوان الفصل

المبلغ

06608ف 0000اقتناء وسائل
06603ف 0001قصر البلدٌة

النقل

300.000د

 20.000د

06612ف 0002تركٌز شبكة
تصرٌف مٌاه
 120.000د

األمطار
06617ف 0004بناء المسالخ

160.000

وتهٌئتها

الجملـــــــــــــــــــــة

300.000د

الجملــــــــــــــــــــــــة

300.000د

وقد وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
ج -المىافقة على الخطة التمىٌلٍة لمشروع تعبٍذ الطرقبت
تبعا لما تضمنه برنامج االستثمار السنوي لسنة

 2017الموافق علٌـــه من طرف النٌابة الخصوصٌة

لبلدٌة سٌدي بوزٌد ضمن الدورة العادٌة الرابعة لسنة  2016بتارٌخ  2016/12/21من برمجة لتعبٌد
بعض الطرقات بالمنطقة البلدٌة بكلفــة جملٌة تقدر ب  1.050.000د ,عرض السٌد رئٌس النٌابــــــــــة
الخصوصٌة علـــــــى أنظار أعضاء النٌابة جدوال مفصال للخطة التموٌلٌــة للمشروع وآماكـــــن التدخل
للنظر فٌها وإبداء الرأي:

المشروع

الكمفة:أد

الخطة التمويمية :أد

مكان التدخل

تعبيد الطرقات

.1.050

ت.ذ 400ق650:

تقسيم السائحة والشريفة

وقد وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــاع

 -2تســـــىٌة وضعٍـــــــبت عقبرٌة
بناء على تقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االثنين15
ماي 2017المتضمن تسوية عدد  07وضعيات عقارية ،عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى
انظـار اعضاء النيابة تسوية بعض الوضعيات العق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي:
 - 1اليادي بن عامر بن صالح الحداد

االسم واللقب
الهادي بن عامر بن
صالح الحداد

مساحة القطعة(م م) الرسم العقاري
 54م2

 :10167حً أوالد
شلبً

تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح

المالحظات
سكن

 54م م مقام عمييا محل سكنى كائنة

بحي أوالد شمبي بالرسم العقاري عدد  10167سيدي بوزيد.
انجرت لو بموجب التصرف حسب وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي.
تقدم في شأنيا بممف تسوية خالل سنة  1997و كانت مساحتيا آنذاك  46م م و لم يقم باتمام اجراءات
التسوية و خالل سنة  2006قدم ممفا آخر و كانت مساحتيا  58م م تم عرضو عمى المجنة المكمفة
بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالل جمستيا المنعقدة يوم  2006/02/13و عمى المجمس
البمدي خالل دورتو العادية األولى لسنة  2006المنعقدة يوم  2006/02/27و تمت الموافقة عمى التسوية
كما صادقت سمطة االشراف عمى ذلك بتاريخ  29ماي  2006لكنو لم يقم باتمام اجراءات التسوية بالرغم
من التنبيو عميو بمكتوبنا عدد  3006بتاريخ  17جويمية  2006و لم يمتثل لمتنبيو لذلك ألغي الممف
المذكور.
و استنادا الى منشوري وزارة الداخلٌة عدد  67بتارٌخ  1979/7/23و عدد  2بتارٌخ 2004/01/7
حول التفويت في العقارات التابعة لمجماعات المحمية فإن تقرير االختبار المحدد لثمن البيع يتم تحيينو
سنويا و ال يمكن أن يتجاوز سنة عند اتمام عممية التفويت لذلك يتم عرض الوضعية من جديد تطبيقا
لمقتضيات المنشورين المذكورين.

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس
 2017و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ  2017/03/30تبين
أن قطعة األرض مقام عمييا محل سكنى ( )RDC+1تاريخ بنائو قديم و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال
التييئة العمرانية و مشمولة بالرسم العقاري عدد  10167سيدي بوزيد.
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار اليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض مباشرة مع البمدية و
ذلك بالتفويت لو فييا

وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع عمى التفويت لو فييا بالثمن المطبق عمى
المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية التفويت.
 -2ورثة المرحوم احمد بن السييمي بن احمد نصيري و ىم  :زوجتو سعيدة بنت العربي نصيرية و
أبناؤه منيا  )- :بسمو نصيري  )-نبيل نصيري  )-رؤوف نصيري  )-وداد نصيري  )-ىشام نصيري
 )-مجدي نصيري  )-حسان نصيري  )-فيمي نصيري

االسم واللقب
ورثة المرحوم احمد بن
السييمي بن احمد

مساحة القطعة(م م)
 110م2

الرسم العقاري
 :310حً النور
الغربً

المالحظات
سكن

نصيري
تقدم الورثة المذكورون بممف رفع يد عن قطعة أرض تمسح

 110م م كائنة بحي النور الغربي و

مشمولة بالرسم العقاري عدد  310سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية .
انجرت ليم باالرث عن مورثيم المرحوم احمد بن السييمي بن احمد نصيري المنجرة لو بالشراء من البمدية
بموجب العقدين المبرمين بينو و بين البمدية  :العقد األول المؤرخ في  10نوفمبر  1977المصادق عميو
في  13فيفري  1978المسجل في  1979/02/05تحت عدد  64المتمم بكتب تكميمي مؤرخ في 11
أكتوبر  1993مصادق عميو في  08نوفمبر  1993و مسجل في  20جانفي  1996تحت عدد 39
حول مساحة  600م م مرسمة بالممكية العقارية بالرسم عدد  310سيدي بوزيد خالل سنة  ، 1996و
العقد الثاني المؤرخ في  29جوان  2006المصادق عميو في  11جويمية  2006المسجل في  19جويمية

 2006تحت عدد  6103001حول مساحة  110م م مرسم بالممكية العقارية بالرسم  310سيدي بوزيد
في  2007/02/23مجمد  2007/04عدد  167و موظف عمييا شرط سقوط الحق لفائدة بمدية سيدي
بوزيد في  2007/02/09مجمد  2007/04عدد .167
و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 2017
و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ
قطعة األرض بالرسم المذكور أعاله و تمسح في جممتيا

 2017/04/11تبين أن

 709م م مسيجة

و مقام عمييا طابق

أرضي و عموي أول بو محالت سكنى و حمام تاريخ بنائيا قديم .
و حيث يرغب الورثة ضمن مطمبيم المشار إليو بالمرجع في تمكينيم من رفع يد لشطب شرط سقوط
الحق من السجل العقاري.

وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع عمى تمكينو من رفع اليد عمى مساحة
 110م م فقط
 -3عبدالمجيد بن محمد الصالح بن رشيد اليوسفي

االسم واللقب

مساحة القطعة(م م)

الرسم العقاري

عبدالمجيد بن محمد

 780م2

 :310حً النور الغربً سكن

المالحظات

الصالح بن رشيد اليوسفي
تقدم المواطن المذكور بممف رفع يد عن قطعة أرض تمسح  780م م مقام عمييا محالت سكنى كائنة
بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد  310سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية .
انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في

 06أكتوبر  2010المصادق

عميو في  14أكتوبر  2010المسجل في  29أكتوبر  2010تحت عدد 101015508و المرسم بالممكية
العقارية في  2011/01/05مجمد  2011/03عدد  34بالرسم المذكور موظف عمييا شرط سقوط الحق
لفائدة البمدية في تاريخ الترسيم.

مع الجدير بالمالحظة أنو تقدم بممف بتاريخ

 25نوفمبر  2015تم عرضو عمى المجنة خالل جمستيا

المنعقدة يوم  02مارس  2016و عمى النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية األولى لسنة

2016

المنعقدة يوم  04مارس  2016و لم تتم الموافقة عمى طمبو نظ ار لعدم تحيين المسح ،و حيث قدم مثاال
جديدا ضمن طمبو المشار اليو بالمرجع معد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس .2017
و بعد االطالع عمى المثال المذكور و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية
بتاريخ  2017/04/24تبين أن قطعة األرض بالرسم المذكور أعاله و تمسح  780م م مسيجة و مقام
عمييا محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم .
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحق من
السجل العقاري.

وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع عمى تمكينو من رفع اليد عمى مساحة
 780م م فقط
 -4محمد بن مسعود بن صالح نصيبي

االسم واللقب
محمد بن مسعود بن

مساحة القطعة(م م) الرسم العقاري
 411م2

صالح نصيبي

 :298حً اوالد
بلهادي

تقدم المواطن المذكور بممف كتب تكميمي لقطعة أرض تمسح

المالحظات
سكن

 460م م مقام عمييا محالت سكنى

كائنة بحي أوالد بميادي بشارع محمد الخامس بسيدي بوزيد.
انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقدي البيع  :األول مؤرخ في

 15مارس 1976

مصادق عميو في  29جوان  1976مسجل في  1976/07/16تحت عدد 257و الثاني مؤرخ في 21
أوت  1979مصادق في  8نوفمبر  1979و مسجل بنفس تاريخ و عدد العقد األول حول المساحة
المذكورة أعاله و غير مرسم بالممكية العقارية .

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

 2017/04/25تبين أن

قطعة األرض تمسح  411م م و ليس كما ذكر بالعقدين و مشمولة بالرسم العقاري عدد

 298سيدي

بوزيد .القطعة مسيجة و مقام عمييا محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال
التييئة العمرانية.
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من كتب تكميمي لترسيم مشتراه بالممكية
العقارية.
وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع عمى تمكينو من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو
عمى عدم مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد
 298و ىي  411م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة  411م م فقط .
 - 5احمد بن محمد بن محمد سميمي

االسم واللقب

مساحة
القطعة(م م)

 -احمد بن محمد بن محمد  187م2

الرسم العقاري

المالحظات

نهج همام ابن غالب

سكن

سميمي

تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  187م م مقام عمييا محل سكنى كائنة
بنيج ىمام ابن غالب موضوع قرار تصفيف بتاريخ  10مارس  1971و رخصة بناء عدد  71/19بتاريخ
 21أفريل .1971
انجرت لو بموجب الشراء من البمدية حسب عقدة بيع وقتية بتاريخ

 17فيفري  1971موافق عمييا من

طرف والي قفصة في  23مارس  1971دفع ثمنيا المقدر آنذاك بـ  28,050د حسب الوصل عدد 119
بتاريخ  1971/02/17كما دفع بمقتضى الوصل عدد

 120بتاريخ  1971/02/17مبمغ 5,015

مصاريف التامبر و التسجيل لكن العقد اليوجد بو ختم التسجيل و إمضاء القابض أي العقد غير مسجل،

كما أن اسم رئيس البمدية غير موجود مع االمضاء إلى جانب أن البمدية بالعقد اسميا بمدية سيدي بوزيد
أما بختم البمدية الموضوع أسفل العقد بو بمدية قمودة .
و استنادا الى الف ـص ــل  3من مجمة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي في فقرتو األولى الذي نص

عمى أنو:

تسجل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب

 :العقود اإلدارية المتضمنة لنقل ممكية أو ممكية

الرقبة أو حق االنتفاع أو االستغالل لعقارات

أو المتعمقة بالصفقات بجميع أنواعيا أو بتكوين الرىون العقارية أو إحالتيا أو رفع اليد عنيا وكذلك

الضمانات المتعمقة بيذه العقود.

و عمى الباب الرابع من المجمة المذكورة المتعمق بطرق تنفيذ إجراء التسجيل فقد نص الف ـص ــل 13عمى

أن تسجل جميع عقود خط اليد والعقود اإلدارية

وغير العدلية في مسوداتيا أو أصوليا أو نسخيا األصمية.

فإن العقد المذكور يعتبر غير مسجل.

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

 2017/05/02تبين أن

قطعة األرض تمسح  188م م مقام عمييا محل سكنى و عمارة (  )RDC+2تاريخ بنائو  1971و ىو
مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية و مشمولة بالرسم العقاري عدد  10160سيدي بوزيد.
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار اليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض مباشرة مع البمدية و
ذلك بالتفويت لو فييا

وقد قرر اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع

إرجاء الموضوع إلى جمسة الحقة لمزيد

التحري والتثبت في الموضوع.
 - 6يوسف بن بمقاسم بن عبداهلل قمودي

االسم واللقب

مساحة القطعة(م م)

الرسم العقاري

المالحظات

يوسف بن بمقاسم بن عبداهلل

 300م2

 :298حً اوالد
بلهادي

سكن

قمودي

تقدم المواطن المذكور بممف رفع يد عن قطعة أرض تمسح  300م م مقام عمييا محالت سكنى كائنة
بحي أوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد  298سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية .
انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في

 19سبتمبر  2000المصادق

عميو في  29سبتمبر  2000المسجل في  25نوفمبر  2000تحت عدد  104267و المرسم بالممكية
العقارية في  2001/01/10مجمد  36عدد  544بالرسم المذكور موظف عمييا شرط سقوط الحق لفائدة
البمدية في تاريخ الترسيم.
و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير افريل 2017
و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ

 2017/05/02تبين أن

قطعة األرض بالرسم المذكور أعاله مسيجة و مقام عمييا محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم .
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من رفع يد لشطب شرط سقوط الحق من
السجل العقاري.

وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باإلجماع عمى تمكينو من رفع اليد عمى مساحة
 300م م فقط
 - 7ورثة المرحوم محمد الناصر بن الجيالني بن محمد عمري وىم :زوجتو دغبوجة عمري وابناؤه منيا
– سامي عمري – ألفو عمري – بسام عمري – سنية عمري ووسيم عمري

االسم واللقب
ورثة المرحوم محمد
الناصر بن الجيالني بن

مساحة القطعة(م م)
 217م2

الرسم العقاري
 :298حً اوالد
بلهادي

المالحظات
سكن

محمد عمري
تقدم الورثة المذكورون بممف كتب تكميمي و تسوية وضعية مساحة زائدة عن قطعة أرض تمسح 557
م م كائنة بحي اوالد بميادي و مشمولة بالرسم العقاري عدد  298سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية .

انجرت ليم باإلرث عن مورثيم المرحوم محمد الناصر بن الجيالني بن محمد عمري المنجرة لو بالشراء
من البمدية بموجب العقد المبرم بينو و بين البمدية بتاريخ  26أفريل  1977المصادق عميو في  24نوفمبر
 1978المسجل في  25ديسمبر  1978تحت عدد  1347حول مساحة  340م م .
و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أكتوبر
 2016و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ

2017/05/10

تبين أن قطعة األرض بالرسم المذكور أعاله و تمسح في جممتيا  557م م وليست كما ذكر بالعقد أي
بزيادة قدرىا مئتان و سبعة عشرة مت ار مربعا(  217م م) مسيجة و مقام عمييا محل سكنى تاريخ بنائيا
قديم  .و حيث يرغب الورثة ضمن مطمبيم المشار إليو بالمرجع في تمكينيم من كتب تكميمي و تسوية
و ضعية المساحة الزائدة و ذلك بالتفويت ليم فييا.

وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع عمى ا لتفويت ليم في المساحة الزائدة التي
تساوي مائتان وسبعة عشره (  )217مت ار مربعا بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة
سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية التفويت و تمكينيم من كتب
تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيو عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى رفع
اليد عمى كامل العقار( 557م م ).
 -3مراجعة مثبل التهٍئة العمرانٍة
*  -تغًٌـــــــــــــر نمط بنــــــــاء
عمال بالمنشور عدد  04بتاريخ  19مارس  2008الصادر عن وزيري الداخمية والتنمية المحمية والتجييز
واإلسكان والتييئة الترابية والمتعمق بتكثيف األنسجة العمرانية والتشجيع عمى البناء العمودي في إطار ما
يسمح بو التشريع والتراتيب الجاري بيا العمل مع

احترام المقاييس والقواعد العمرانية وعدم المساس

بحقوق الغير وحيث أن مثال تييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد بصدد المراجعة وعميو تم

اعتماد نمط

بناء قوامو طابق أرضي وطابقان عمويان و ذلك كقاعدة عامة لتكثيف البناء بالمناطق المييأة لذلك دون
انتظار إتمام إجراءات تنقيح مراجعة أمثمة التييئة العمرانية مع مراعاة المخاطر الطبيعية المحتممة
والعوامل البيئية ووجوب احترام االرتفاقات الخاصة التي تقتضييا مجمة حماية التراث األثري والتاريخي

والفنون التقميدية وكذلك االرتفاقات الموظفة لفائدة األمالك العمومية باإلضافة إلى
الضوابط والمقاييس الفنية المعمول بيا والقواعد العمرانية و حقوق الغير وخاصة منيا

احترام ومراعاة
االرتفاقات

العمومية ومسافات التراجع بوجو عام وعرض الطرقات واحترام مسافات التراجع بين عقارات األجوار
بكيفية تضمن عدم الكشف وعدم إلحاق أي ضرر بممتمكات الغير
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار أعضاء النيابة مقترح إعتماد نمط بناء قوامو طابق
أرضي وطابقان عمويان وذلك كقاعدة عامة لتكثيف البناء بالمناطق المييأة و المصنفة كمناطق سكنية
 UAC4و UAC1شريطة أن ال يقل عرض النيج عمى  08أمتار وال تقل مسافة االرتداد عمى األجوار
عمى  H/2في انتظار المصادقة عمى مثال التييئة العمرانية .

وقد وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع .

* -تغًٌـــــــــر صبغة ارض
بعد تقدم هٌئة " جامع المؤمنٌن" لبناء مسجد بحً دار الشباب بسٌدي بوزٌد وبعد عرض
الملف على انظار اللجنة الفنٌة الجهوٌة لرخص البناء بتارٌخ  06افرٌل  2017وتم رفض
الملف لوجود العقاربمنطقة سكنٌة وحٌث ان مثال التهٌئــــــــة العمرانٌـــــة بصدد المراجعة
عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظار المجلس

مقترح تغٌٌر صبغة العقـــار

المخصص لبناء المسجد من منطقة سكنٌة الــى منطقة تجهٌزات دٌنٌة فً انتظار المصادقة
على مثال التهٌئة العمرانٌة
وقد وافق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع .

 -4مسائل مختمفـــــــــــة :
* -طمب بنــــــــــاء مقر للغرفة الجيوية لمتاكســـــــــــــــي الفردي
عمى اثر االنتياء من معالجة ظاىرة االنتصاب الفوضوي بالمدينة وخاصة بالفضاء الكائن قرب محطة
سيارات التاكسي ومحيط السوق المركزية ,تقدمت الغرفة الجيوية لمتاكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الفردي بسيدي بوزيد بطمب
التاكسي الموجودة بشارع الحبيب بورقيبة
ــ
الترخيص ليا في بنـ ـ ـ ـ ــاء مقر لمغرفة "كشك" بمحطة
فً وإبداء الرأي.
لذلك عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظار المجلس هذا الطلب للنظر ه

وقد رفض أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــاع ىذا الطمب .
ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهار

رئٌس النٌابة الخصوصٌة
عبد السالم خضر

