الجمهورٌة التونسٌة
وزارة الشؤون المحلٌة و البٌئة
بلدٌة سٌدي بوزٌد
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انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية الثالثة لسنة  2017لمنيابة الخصوصية لبمدية سيدي
بوزيـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الخميس 2017/ 07/13عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد عبد الســــــــــالم خضر
رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة أعضاء 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 السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة :احمد رحوم 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
المقـ ـ ـ ـ ـ ـ رر عقدىا ي ـ ـ ـ ــوم الحميس  2017/07/13عمى
لحضور أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة  2017ـ ـ
الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي:

-1مسائــــل مالية
* مشروع الميساوية البلدية لسىة 2018
* -مراجعة ثمه لسمة السىق األسبىعية لالوتصاب بعىىان سىة 2017* -نقل اعتمادات داخل العنوان الثانً

 -2تسىية وضعيات عقارية
 -3تىقيح التىظيم الهيكلي لبلدية سيدي بىزيد
 -4مسائـــل مختلفة
أ* -المصادقة على انخراط بلدٌة سٌدي بوزٌد فً مشروع دراسة إستراتٌجٌة تنمٌة المدٌنة.
ب* -حول تسوٌغ المحالت التجارٌة والصناعٌة

فً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة األعضاء و الحضور ثم
انتقل لمناقشة جدول أعمال الدورة:
 –1مسائـــــــــل ماليــــــــة:

أ*ر -مشروع المٌزانٌة البلدٌة لسنة 2018ر
عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظار أعضاء النٌابة مشروع مٌزانٌة البلدٌة لسنة 2018
لمناقشته وإبداء الرأي فٌه كالتالً:

** -نقل اعتمادات داخل العنوان الثانً
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى انظار المجمس مقترح لتحويل اعتمادات داخل العنوان الثاني
كالتالي تقدر ب 300.967,380:د

ترفٌع اعتمادات

تنقٌص اعتمادات

التبويب

عنوان
الفصل

المبلغ

التبويب

عنوان
الفصل

المبلغ

06616
ف 0021

اشغال
الصٌانة
والتعهد

165.967,380

06617ف
0001

بناء االسواق
واالحٌاء
والمحالت
التجارٌة
وتهٌئتها

100.000,000

06603
ف 0001

قصر البلدٌة

135.000,000

 06603ف
0005

اشغال تهٌئة
مختلفة

65.967,380
135.000,000

الجملـــــــــة

300.967,380

الجملــــــة

300.967,380

وقد وافـــــــــــــــــــــــــــق اعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

*مراجعة ثمن لزمة السوق االسبوعٌة لالنتصاب بعنوان سنة 2017
في إطار إنجاز أشغال تييئة السوق األسبوعية لإلنتصاب بسيدي بوزيد وذلك لتنفيذ المشروع
المدرج ضمن برنامج التعاون مع المكتب الدولي لمشغل والممول من طرف االتحاد األوروبي وتنظيمو
بإحداث مواقع جديدة ومحالت ذات صبغة تجارية ومينية لممنتصبين خارج محيط السوق لمقضاء عمى
االنتصاب الفوضوي وقد تم إبرام عقود تسويغ بين البمدية والمنتصبين ،مما انعكس سمبا عمى محاصيل
السوق .وبعد ورود العديد من التشكيات من طرف مستمزم السوق المذكور المتضمنة لممشاكل المعترضة
لو والمتمثمة في:
 تقميص المكان المخصص لالنتصاب باعتبار ان السوق البمدية الجديدة انتصب في جزء كبيرمن المكان المخصص لمسوق االسبوعية.

 المنتصبين الفوضويين والذين يدفعون معاليم االنتصاب اصبحوا داخل السوق الجديدة متمتعينبدكاكين( 122دكان) ومواقع لبيع الخضر والغالل( 250موقع) مما اثر سمبا عمى مداخيل المستمزم
ولألسباب المذكورة أعاله تم درس مقترح طرح جزء من ثمن لزمة المعاليم الموظفة عمى السوق

االسبوعية لالنتصاب بسيدي بوزيد من طرف االدارة البمدية والمقدر بسبعة وثمانين ألف وستمائة وستة
وستون دينا ار و  666مميما ( 87.666,666د) بعنوان سنة  2017اي ما يعادل أقساط شيرين من الثمن
الجممي لمزمة والمقدر ب ــخمسمائة وستة وعشرون الف دينار (526.000,000د).
وقد عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار اعضاء النٌابة مقترح التخفٌض فً ثمن لزمة
سوق االنتصاب ببلدٌة سٌدي بوزٌد بعنوان سنة 2017بمبلغ ٌقدر ب87.666,000 :د

وقد وافق أعضاء النٌابة الحاضرون باإلجماع على التخفٌض فً ثمن لــــزمة الســوق
األسبوعٌة لالنتصاب بما ٌعادل قٌمة شهـــر ونصف من ثمن اللـــزمة أي ما قٌمته  65.750,000 :د
بشرط أن ٌقوم المستلزم بخالص ما تخلد بذمته من بقٌة أقساط اللزمة

 -2تسىيــــــــة وضعيات عقاريــــــة
بناء على تقرير المجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
11جويمية  2017المتضمن تسوية عدد

الثالثاء

 04وضعيات عقارية ،عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يد رئيس النيابة

الخصوصية عمى انظـار المجمس تسوية بعض الوضعيات العق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية كالتالي:

 - 1ضو و رمضان و لمين أبناء عمر بن احميدة حميدي

االسم واللقب
ضو ورمضان ولمٌنا
بناء عمر بن أحمٌدة
حمٌدي

مساحة القطعة(م م) الرسم العقاري
 382م2

المالحظات
سكن

 :298حً اوالد
بلهادي

تقدم المذكورون بممف كتب تكميمي عن قطعة أرض تمسح

 382م م كائنة بحي اوالد بميادي و

مشمولة بالرسم العقاري عدد  298سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية .
انجرت ليم بالشراء من البمدية بموجب العقد المبرم بينيم و بين البمدية بتاريخ

 10جويمية 1978

المصادق عميو في  16أكتوبر  1980المسجل في  9نوفمبر  1980تحت عدد  485حول المساحة
المذكورة أعاله .
مع الجدير بالمالحظة أن المذكورين تقدموا بطمب كتب تكميمي بتاريخ

 12أوت  2005أجبناىم عميو

بمكتوبنا عدد  4247بتاريخ  30أوت  2005بتعذر االستجابة لعدم التزاميم بما تعيدوا بو ضمن الفصل
الرابع و لم يقوموا بانجاز المطموب حيث أن المحل غير قابل لالستغالل و ليس بو سقف و غير مسيج .
كما ورد مع الممف نسخة من وعد بالبيع عدد

 704صفحة  258بتاريخ  22أوت  2005مفاده أن

المذكورين وعدوا المواطنة نجوى بنت عمي بن المنزلي ىاني بأن يبيعوا ليا العقار المذكور بعد حصوليم
عمى كتب تكميمي و رفع يد من البمدية  ،و وكموا والدىا عمي بن المنزلي بن مسعود ىاني التمام

االجراءات ثم بيعو إلى المذكورة حسب نسخة من توكيل معرف عميو بامضاءاتيم في نفس تاريخ الوعد
تحت عدد .15976
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

 2017/05/16اتضح أن

العقار ما زال عمى حالو  ،غير مسيج و مقام عميو محل سكنى مستوى األسقف تاريخ بنائو قديم .
كما تبين وجود عدم تطابق في المساحة بالعقد و بالمثال حيث تمسح في جممتيا  432م م وليست كما
ذكر بالعقد أي بزيادة قدرىا خمسون مت ار مربعا ( 50م م) .
و حيث يرغب المذكورون ضمن مطمبيم المشار إليو بالمرجع في تمكينيم من كتب تكميمي.

لذلك رفض اعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باالجماع الموافقة عمى طمبهم لعدم
التزامهم بما تعهدوا به ضمن الفصل الرابع من عقد البيع و يتعين عميهم تقديم ممف
رخصة بناء و إتمام األشغال.
 - 2البشير بن نصر بن الربيعي العميمي

االسم واللقب
البشٌر بن نصر بن
الربٌعً العلٌمً

مساحة القطعة(م م) الرسم العقاري
 403م2

 :298حً اوالد
بلهادي

المالحظات
سكن

تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  403م م مقام عمييا محل سكنى كائنة
بحي األساتذة بالرسم العقاري عدد  298سيدي بوزيد .انجرت لو بالشراء من ورثة المرحوم احمد بن معمر
بن احمد بناجي في  988/5/23و المنجرة لمورثيم بالشراء من عمر بن االزىر بن يوسف مسعودي في
. 1978/7/8
كما أن وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسم صاحب الطمب.
و بعد االطالع عمى نسخة من مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير
أفريل  2017و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2017/05/26

تبين أن قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا محل سكنى و مستودع تاريخ بنائو قديم و ىو مطابق لما ىو
موجود بمثال التييئة العمرانية و مشمولة بالرسم العقاري عدد  298سيدي بوزيد.
و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار اليو بالمرجع في تسوية وضعية قطعة األرض مباشرة مع البمدية و
ذلك بالتفويت لو فييا و قد طمبنا من المعني باألمر بمكتوبنا عدد  1274بتاريخ  31ماي  2017موافاة
االدارة البمدية بالوثائق اآلتي ذكرىا :
 نسخة مطابقة لألصل من حجة وفاة مورث البائعين المرحوم احمد بن معمر بن احمد بناجي. -نسخة مطابقة لألصل من العقد المبرم بينو و بين الورثة بتاريخ .1988/5/23

 نسخة مطابقة لألصل من العقد المبرم بين المرحوم احمد بناجي و عمر المسعودي بتاريخ.1978/7/08

 أصل المسح المعد من طرف الخبير.الشخصي.

 -مضمون والدة  _ .ظرفان متنبران يحمالن عنوانو

حتى يتسنى لنا عرض الممف عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية و
عمى النيابة الخصوصية خالل دورة الحقة لمنظر في إمكانية التسوية .لكنـــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــم يستجب
لطمب البمديــــــــــــــــــــــــة .

لذلك رفض اعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باالجماع الموافقة عمى الطمب و
إرجاء النظر في الموضوع بعد تقديم الوثائق المطموبة بمكتوب البمدية عدد  1274بتاريخ
 31ماي .2017
 - 3محمد الكرمي بن صغير بن عبداهلل الدالي و فتحي بن الصغير بن عبداهلل الدالي

االسم واللقب
محمد الكرمً بن
صغٌر بن عبد هللا
الدالً وفتحً بن
الصغٌر بن عبد هللا
الدالً

مساحة القطعة(م م) الرسم العقاري
 778م2

 :310حً االنور
الغربً

المالحظات
سكن

تقدم المذكوران بممف كتب تكميمي عن قطعة أرض تمسح  778م م كائنة بحي النور الغربي و مشمولة
بالرسم العقاري عدد  310سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية .
انجرت ليم بالشراء من البمدية حسب نسخة من عقد استظي ار بيا مبرمة بينيما و بين البمدية بتاريخ
 1979 /4/26مصادق عمييا في  1980 /10/ 16مسجمة في  2002/10/29تحت عدد .2103900
لكن بعد البحث و التثبت من أرشيف البمدية لم نجد ما يفيد التعاقد المذكور.
و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة عدد  81711المعد من طرف ديوان قيس االراضي و المسح
العقاري بتاريخ  2017/2/8حول القطعة عدد  128من الرسم العقاري عدد  310الماسحة  778م م
لكن من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ

 2017/7/7فانو يتعين

عمى الطالبين اعداد مسح شامل لكامل العقارات المحاذية و الراجعة بالنظر لنفس المالكين كذلك تجسيم
البناءات الموجودة مع تحديد مساحة كل عقد بيع و بيان األجزاء موضوع الطمب و ذلك ع/ط ديوان قيس
االراضي أو خبير في المساحة مرخص لو.

لذلك رفض اعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باالجماع الموافقة عمى طمبهما و
ارجاء النظر في الوضعية بعد تقديم مسح شامل لكامل العق ــــــــارات المحاذية و الراجعة
لهما مع تحديد مساحة كل عقد و بيان مساحة األجزاء موضوع الطمب و تقديم نظائر
أصمية من عقود البيع.
 - 4خديجة بنت صالح بن بشير عامري

االسم واللقب

مساحة القطعة(م م) الرسم العقاري

خدٌجة بنت صالح بن  30م2
بشٌر عامري

 :310حً االنور
الغربً

المالحظات
سكن

تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض زائدة تمسح  30م م تابعة لمقطعة الماسحة في
جممتيا  734م م مقام عمييا محل سكنى كائنة بحي النور الغربي بالرسم العقاري عدد  310سيدي بوزيد.

ساك ـ ـري حسب عقد مؤرخ في
ـ
انجرت ليا مساحة  704م م بالشراء من كمال بن عمي بن خذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ري
 2016/10/7و مسجل في  2016/10/20عدد  16105266الذي اشتراىا من ورثة المنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي بن
محمد الكبير نصيري في  2001/7/17وحيث أن مورثيم اشتراىا من البمدية في .1977/5/12
و حيث أن العقار مرسم باسميا بالممكية العقارية بالرسم  310في  2016/11/15مجمد  2016/21عدد
.41
جويميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة
ــ
و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شوـ ـر
 2017و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ  2017/07/06تبين
أن قطعة األرض الماسحة  734م م مسيجة و مقام عمييا محل سكنى تاريخ بنائو قديم و ىو مطابق لما
ىو موجود بمثال التييئة العمرانية و مشمولة بالرسم العقاري عدد  310سيدي بوزيد.
و حيث ترغب ضمن مطمبيا في تسوية وضعية قطعة األرض الزائدة الماسحة  30م م مباشرة مع البمدية
و ذلك بالتفويت ليا فييا .
وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع عمى التفويت لها في المساحة الزائدة التي تساوي
ثالثون ( )30مت ار مربعا بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول
به عند اتمام عممية التفويت

 -3تىقيح التىظيم الهيكلي لبلدية سيدي بىزيد
فً اطار تدعٌم قدرات التصرف وتاهٌل المــــوارد البشرٌة وتطوٌرها وكذلك لضرورة مالئمــــــة
العمل البلدي مع ما ٌشهده من تطـور فً جمٌع المٌادٌـــن والمجاالت

عرض السٌد رئٌس النٌابة

الخصوصٌة على انظاراعضاء النٌابـــة مقترحا لتنقٌح التنظٌم الهٌكلً لبلدٌة سٌدي بوزٌد على النحو
التالً:

 -4مسائـــــــل مختلفــــــة:
ا* -المصادقة على انخراط بلدٌة سٌدي بوزٌد فً مشروع دراسة إستراتٌجٌة تنمٌة
المدٌنة

فً إطار إعداد إستراتٌجٌة تنموٌة مستقبلٌة لمدٌنة سٌدي بوزٌد,وتمشٌا مع ما تـــم إقراره من طرف
برنامج االمم المتحدة للتنمٌة المنضوي تحت اشراف هٌئة االمم المتحدة باختٌار مدٌنة سٌدي بوزٌد ضمن
تسع مدن تونسٌة للدخول فً مشـــروع دراسة إستراتٌجٌة تنمٌة بعض المدن التونسٌة
عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظار أعضاء النٌابة مقترح انخراط بلدٌة سٌدي بوزٌد
ضمن مشروع دراسة إستراتٌجٌة تنمٌة المدن التونسٌة.

وقد وافـــــــــــــــــــــــــــق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
ب* -حول تسوٌغ المحالت التجاريــــــــــــــة والصناعًـــــــــــــة :
تبعا لمنشور السٌد وزٌر الداخلٌة عدد  06بتارٌخ 17فٌفري1999حــــول تسوٌغ المحالت ذات الصبغة
 10%كنسبة قصوى ال ٌمكــــــن
التجارٌة والصناعٌة او السكنٌة والذي ٌنص على اعتمـــاد نسبة
تجاوزها عند الترفٌع فــــً معٌن الكراء السنوي لتلك المحالت,
لذلك عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على أنظار أعضاء النٌابة مقتـــــرح عند ابرام عقود تسوٌغ

المحالت ذات الصبغة التجارٌة والصناعٌة%5اعتماد نسبة
وقد وافـــــــــــــــــــــــــــق أعضاء النيابة الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهـــــــــــــــار

رئٌس النٌابـة الخصوصٌة
عبد السالم خضر

