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 فً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة أعضاء النٌابة ثم انتقل لمناقشة جدول أعمال الدورة 

  : 2017العادٌة الرابعة لسنة 

 :مسائل ماليــــــــة .1

 ادات  ــل اعتمـــــــنق 

 دٌسمبر ونظرا ألهمٌة هذا الحدث سواء على الصعٌد 17فً إطار احتفاالت والٌة سٌدي بوزٌد بالذكرى السابعة لثورة 

الداخلً أو الصعٌد الخارجً وما أضفاه من إشعاع على تونس وسعٌا إلنجاح فعالٌات الدورة السابعة للمهرجان الدولً 

 دٌسمبر قررت بلدٌة سٌدي بوزٌد المساهمة فً تنظٌم هذه التظاهرة وذلك بدعم الهٌئة المنظمة للمهرجان 17لثورة 

 دٌسمبر بعنوان مساهمات 17لفائدة هٌئة المهرجـــــــان الدولً لثورة  (25.000,000) الف دٌنــــار25بتحوٌل مبلغ 

 فً تنظٌم المهرجانات والتظاهرات الثقافٌة 

 تحوٌل اعتماد داخل العنوان  مقترحلذلك عرض السٌد رئٌس النٌابـــة الخصوصٌة علــــى أنظار أعضـاء النٌابـــة

 : الف دٌنار موزع كالتال25ً:االول مقدرب

 ترفٌع اعتمادات تنقٌص اعتمادات
عنوان  التبويب

 الفصل

عنوان  التبويب المبلغ

 الفصل
 المبلغ

04401 

 0001ف 
نفقات 

تصرف غٌر 
 موزعة

25.000,000 03305 
 0006ف

المساهمة فً 
تنظٌم 

المهرجانات 
والتظاهرات 

 الثقافٌة

25.000,000 

  
 

 الجملــــــــــــــــــــة

 
25.000,000 

 
 25.000,000 الجملــــــــــــــــّـّــــــة

 

 .وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجمـــاع

ار المحافظة على جمالٌة المدٌنة والسعً إلى إضفـــاء المظهر الالئق للمنطقة البلدٌة عمـــــــوما ــــــــفً إطو

ـافة المدٌنة قامت بلدٌة سٌدي بوزٌـد بإعالن ـوسعٌا للمحافظة على البٌئة ونظــ, والمؤسسات العمومٌة خصوصا 

وبعد فرز العروض  (الحدائـــــق)استشارة القتناء الة رافعة صغٌرة الحجم واستشارة أخرى لتهٌئة المناطق الخضراء 

  ,تبٌن ان المبالغ المقترحة سواء القتناء اآللة الرافعة أو تهٌئة المناطق الخضراء تفوق االعتمادات المتوفرة 



 داخل  تحوٌل اعتمادرحــــ مقتلذلك عرض السٌد رئٌس النٌابـــــــــة الخصوصٌة علــــى أنظــــــار أعضــاء النٌابة

:  مفصل كاالت100.000,000ً: ٌقــدر ب 2017العنوان الثانً لسنة 

 ترفٌع اعتمادات تنقٌص اعتمادات

عنوان  التبويب
 الفصل

عنوان  التبويب المبلــــغ
 الفصل

 المبلـــغ

 ف 06603

0001 

اقتناء وسائل  06608 100.000,000 قصر البلدٌة
 النقل

40.000,000 

 ف 06615 

0001 

 60.000,000 تهٌئة الحدائق

 :الجملـــــــــة 100.000,000 :الجملـــــــــة
100.000,000 

 

 .وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجمـــــاع

 .تسوية وضعيات عقارية .2

 2017  نوفمبر27االثنٌن اللجنة البلدٌة غٌر القارة المكلفة بتسوٌة الوضعٌات العقارٌة المنعقـدة ٌـــــوم  بناء على تقرٌر

 المجلس أنظار وضعٌات عقارٌة ،عـــــرض الســـــــــــــٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على 15المتضمن تسوٌة عدد 

 :تسوٌة بعض الوضعٌات العقـارٌة الراجعة ملكٌتها للبلدٌة كالتالً

 البشير بن نصر بن الربيعي العميمي (1

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن االساتذةحً : 298 2 م403 البشير بن نصر بن الربيعي العميمي

 م م مقام علٌها محل سكنى كائنة بحً األساتذة 403تقدم المواطن المذكور بملف تسوٌة وضعٌة قطعة أرض تمسح 

.  سٌدي بوزٌد298بالرسم العقاري عدد 

 و المنجرة لمورثهم بالشراء من 23/5/1988انجرت له بالشراء من ورثة المرحوم احمد بن معمر بن احمد بناجً فً 

 . 8/7/1978 بن ٌوسف مسعودي فً األزهرعمر بن 

.  كما أن وثائق الماء الصالح للشراب و النور الكهربائً و األداء البلدي باسم صاحب الطلب



 و 2017و بعد االطالع على نسخة من مثال األشغال المختلفة المعد من طرف خبٌر فً المساحة خالل شهر أفرٌل 

 تبٌن أن قطعة األرض مسٌجة 26/05/2017من خالل المعاٌنة المٌدانٌة التً قامت بها المصلحة الفنٌة بالبلدٌة بتارٌخ 

و مقام علٌها محل سكنى و مستودع تارٌخ بنائه قدٌم و هو مطابق لما هو موجود بمثال التهٌئة العمرانٌة و مشمولة 

.  سٌدي بوزٌد298بالرسم العقاري عدد 

و حٌث تم عرض الملف على أنظار اللجنة المكلفة بالنظر فً ملفات تسوٌة الوضعٌات العقارٌة خالل جلستها المنعقدة 

 المنعقدة ٌوم 2017 و على النٌابة الخصوصٌة خالل الدورة العادٌة الثالثة لسنة 2017 جوٌلٌة 11ٌوم الثالثاء 

 حٌث قررت رفض الموافقة و ارجاء النظر فً الموضوع بعد تقدٌم الوثائق المطلوبة بمكتوب البلدٌة 13/07/2017

. 2017 ماي 31 بتارٌخ 1274عدد 

 ٌرغب بمقتضاه فً تسوٌة وضعٌة قطعة األرض مباشرة مع البلدٌة  و 2017 سبمبر 04و حٌث تقدم بطلب جدٌد ٌوم 

ذلك بالتفوٌت له فٌها و قد أرفقه ببعض الوثائق المطلوبة و قد أفاد ضمنه أنه تعذر علٌه استخراج نسخة مطابقة لألصل 

 الن العقد بخط الٌد فقط غٌر معرف 08/7/1978من العقد المبرم بٌن المرحوم احمد بناجً و عمر المسعودي  بتارٌخ 

  .باالمضاء و غٌر مسجل بالقباضة

التفويت لو في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى عمى وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 

 .عند إتمام عممية التفويت المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

احمد بن محمد بن احمد حمدوني  (2

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن النور الغربًحً : 310 2 م548 احمد بن محمد بن احمد حمدوني

 م م كائنة بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسم العقاري 548تقدم المذكور بممف كتب تكميمي عن قطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310عدد 

 1976 ماي 3 و بين البمدية بتاريخ احمد بن محمد قعمول داليانجرت بالشراء من البمدية بموجب العقد المبرم بين 
.   م م  460 حول مساحة 364 تحت عدد 23/8/76 المسجل في 1978 مارس 3المصادق عميو في 

 .1994 أكتوبر 24 م م بتاريخ 460مع الجدير بالمالحظة أن طالب التسوية تحصل عمى كتب تكميمي في مساحة 



  و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أوت 
 04 اتضح أن العقار مسيج و مقام عميو 28/09/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

. محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم  

 م م وليست كما ذكر بالعقد أي 548كما تبين وجود عدم تطابق في المساحة بالعقد و بالمثال حيث تمسح في جممتيا 
 .(م م 88)بزيادة قدرىا ثمانية و ثمانون مترا مربعا 

.  كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدةو حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من

الزائدة التي تساوي ثمانية و ثمانون   عمى التفويت لو في المساحةوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع

مترا مربعا بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية  (88)

التفويت ، و تمكينو من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيو  عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى 

 .رفع اليد عمى كامل العقار

 منجي بن احمد بن بشير عافي (3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن اوالد بلهاديحً : 298 2 م398 منجي بن احمد بن بشير عافي

 م م كائنة بحي أوالد بميادي بالرسم العقاري عدد 398تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

 . سيدي بوزيد298

 م م بالشراء من عمي بن صالح بن عمي الصيد براىمي و محمد بن تميمي بن محمد براىمي  415انجرت لو مساحة 

 و المنجرة لمبائعين بالشراء من 14101317 عدد 2014 أفريل 03 مسجل في 07/08/2012حسب عقد بيع مبرم في 

.  م م  504 لمساحة 449 عدد 10/12/1976 المسجمة في 16/8/1976البمدية حسب عقدة البيع الوقتية بتاريخ 

و حيث نص الفصل الثاني من العقدة الوقتية عمى أنيما دفعا تسبقة أولى فقط عن ثمن القطعة ، أي أن االرض غير 
. خالصة



عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات  تم عرضو 2010 جويمية 05و قد تقدم البائعان بطمب كتب تكميمي بتاريخ 

 و عمى المجمس البمدي خالل الدورة 2010 أكتوبر 28تسوية الوضعيات العقارية خالل جمستيا المنعقدة يوم الخميس 

لكن بعد ذلك باع المعنيان باالمر .  لعدم تسقيف البناية و استغاللياعدم الموافقة حيث قرر 2010العادية الرابعة لسنة 

 .العقار لفائدة المواطن المذكور حسب العقد الموصوف أعاله

 و الذي تقدم بو 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أوت 

 الذي تقدم بو البائعان من حيث المساحة و الشكل المسح الجديد غير مطابق لممسح االولطالب التسوية  تبين أن 

 .اليندسي لمقطعة و من حيث البنايات المقامة عمييا

 تبين أن قطعة األرض 22/09/2017و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي 298 م م و  مشمولة بالرسم العقاري عدد 398 تاريخ بنائو قديم و تمسح فقط مستودعمسيجة و مقام عمييا 

. بوزيد

  .بإعادة التفويت لو فيياو يرغب المشتري في تسوية وضعيتو مباشرة مع البمدية و ذلك 

 .  بعدم الموافقة لعدم وجود بناية تامة م رأيوى اعضاء النيابة الجاضرون باالجماعلذلك أبد

 سعد بن محمد الصالح بن عمي غربي (4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد الصالح بن  بن سعد
 عمي غربي

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م400

 م م كائنة بحي النور الغربي بالرسم العقاري عدد 400تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

 . سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى310

 كما أن المعني باألمر قدم ممف تسوية سابقا خالل 14/9/2017انجرت لو بالتصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 

.   لكن لم يقم بإتمام االجراءات آنذاك1989شير نوفمبر 



  و من 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير سبتمبر 

 تبين أن قطعة األرض مسيجة و 12/10/2017خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  تاريخ بنائو قديم محل سكنىمقام عمييا 

  .التفويت لو فيياو يرغب صاحب الطمب في تسوية وضعيتو مباشرة مع البمدية و ذلك 

 التفويت لو في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
 .عند إتمام عممية التفويت المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

 القادر بن يوسف نصيري صالح الدين بن عبد (5

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

صالح الدين بن عبدالقادر بن يوسف 
 نصيري

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م378

كائنة بحي  (RDC+1) م م مقام عمييا محل سكنى 378تقدم المواطن المذكور بممف كتب تكميمي لقطعة أرض تمسح 

.  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

  6/3/1984 المصادق عميو في 9/3/1983انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 

.  م م و غير مرسم بالممكية العقارية 414 لمساحة 97 تحت عدد1984 مارس 23المسجل في 

 و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير سبتمبر 

 378 تبين أن قطعة األرض تمسح 12/10/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

القطعة مسيجة و مقام عمييا محل سكنى .  سيدي بوزيد310م م و ليس كما ذكر بالعقد و مشمولة بالرسم عدد 

(RDC+1) تاريخ بنائو 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



عمى تمكينو من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو عمى عدم مطالبة وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
.  م م  فقط 378البمدية بالمساحة الناقصة و عمى رفع اليد عمى مساحة 

زوجتو فطوم بنت محمد عمي بن بن :    وىم ورثة المرحوم عمر بن الحاج محمد بن عمي القمودي (6
        البرني (5– نجاة –  (4الرحمان  عبد (3– مصطفى  (2– الحبيب  (1: نصر غربية  و أبناؤه  منيا 

 .فضيمو (8– شاديو  (7– فتحيو  (6– 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

ورثة المرحوم عمر بن الحاج 
   محمد بن عمي القمودي

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م494

 م م كائنة بحي 494تقدم الورثة المذكورون بممف كتب تكميمي و تسوية وضعية مساحة زائدة عن قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310النور الغربي  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

المنجرة لو بالشراء من البمدية بموجب   عمر بن الحاج محمد بن عمي القمودي انجرت ليم باالرث عن مورثيم المرحوم
 جويمية 2 المسجل في 1970 جوان 20 المصادق عميو في 1970 جوان 9العقد المبرم بينو و بين البمدية بتاريخ 

.   م م 480 حول مساحة 29 تحت عدد 1970

  و من 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير سبتمبر 
 تبين أن قطعة األرض بالرسم 28/10/2017خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 ( م م14) م م وليست كما ذكر بالعقد أي بزيادة قدرىا أربعة عشرة مترا مربعا494المذكور أعاله و تمسح في جممتيا 
. مسيجة و مقام عمييا محل سكنى و مستودع تاريخ بنائيا قديم  

 كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدة  و حيث يرغب الورثة ضمن مطمبيم المشار إليو بالمرجع في تمكينيم من
. و ذلك بالتفويت ليم فييا

 (14)أربعة عشره  التفويت ليم في المساحة الزائدة التي تساوي عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
عند إتمام عممية مترا مربعا بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

و تمكينيم من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيو  عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى التفويت 
 .رفع اليد عمى كامل العقار

 



احمد بن محمد بن محمد سميمي  (7

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن نهج همام ابن غالب10160 2 م188 احمد بن محمد بن محمد سميمي

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة بنيج ىمام ابن 187  تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
. 1971 أفريل 21 بتاريخ 19/71 و رخصة بناء عدد 1971 مارس 10غالب موضوع قرار تصفيف بتاريخ 

 موافق عمييا من طرف والي قفصة 1971 فيفري 17انجرت لو بموجب الشراء من البمدية حسب عقدة بيع وقتية بتاريخ 
  كما دفع 17/02/1971 بتاريخ 119 د حسب الوصل عدد 28,050 دفع ثمنيا المقدر آنذاك بـ 1971 مارس 23في 

 مصاريف التامبر و التسجيل لكن العقد اليوجد بو ختم 5,015 مبمغ 17/02/1971 بتاريخ 120بمقتضى الوصل عدد 
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 

:   من مجمة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي في فقرتو األولى الذي نص عمى أنو3   و استنادا الى الفــصـــل 
 العقود اإلدارية المتضمنة لنقل ممكية أو ممكية الرقبة أو :تسجل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب   

     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

 عمى أن13  و عمى الباب الرابع من المجمة المذكورة المتعمق بطرق تنفيذ إجراء التسجيل فقد نص الفــصـــل 
 تسجل جميع عقود

فإن العقد المذكور يعتبر   خط اليد والعقود  اإلدارية وغير العدلية في مسوداتيا أو أصوليا أو نسخيا األصمية
. غير مسجل

 و من خالل 2016و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير جوان 
  م م 188 تبين أن قطعة األرض تمسح 02/05/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية و 1971تاريخ بنائو  (RDC+2)مقام عمييا محل سكنى و عمارة 
 . سيدي بوزيد10160مشمولة بالرسم العقاري عدد 

و حيث تم عرض الموضوع عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالل جمستيا 
 المنعقدة يوم 2017  و عمى النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية الثانية لسنة 2017 ماي 15المنعقدة يوم االثنين 



 و قررت ارجاء الموضوع الى جمسة الحقة لمزيد التحري و التثبت في الموضوع ، و بناء عميو تمت 17/05/2017
 حول موافاة االدارة البمدية بنسخة طبق األصل من عقد 2017 جوان 09 بتاريخ 1355مراسمة الطالب بمكتوبنا عدد 

  إن كان مسجال بالقباضة المالية و إن تعذر وجوده لديو يتعين 1971البيع الذي اشترى بمقتضاه األرض خالل سنــــــــــة 
. مراجعة القباضة المالية لمده بنظير من العقد المذكور إن وجد

 مفاده أنو لم يجد 2017 نوفمبر 01لكـــــــــــــــــــــــــــــن المعني باالمر تقدم بمكتوب الى البمدية معرف عميو بامضائو بتاريخ 
المطموب لذلك  

يرغب ضمن مطمبو المشار اليو بالمرجع في إعادة النظر في مطمب تسوية وضعية قطعة األرض  مباشرة مع البمدية  و 
 .ذلك بالتفويت لو فييا و بتمكينو من عقد بيع جديد و ىو مستعد لخالص ثمن االرض حسب الثمن المعمول بو حاليا 

بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا التفويت لو فييا  عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
 . عند إتمام عممية التفويت و إلغاء العقد األول المشار اليو أعالهحسب تقرير االختبار المعمول بو 

الحميد نصيري  الحميد بن الشاذلي بن عبد عبد (8

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 بن الشاذلي بن عبد الحميد عبد
 الحميد نصيري

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م146

 م م كائنة بحي النور الغربي بالرسم العقاري عدد 146تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى، الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي باسمو 310

انجرت لو بالتنازل و الشراء من ورثة والده المرحوم الشاذلي بن عبدالحميد نصيري و جدتو المرحومة ىنية بنت 
 07 مسجل بالقباضة المالية بصفاقس في 2007 فيفري 3عبدالرحمان نصيرية حسب عقد البيع المحرر لدى عدلين في 

 وصل 04 بطاقة نقل عدد عدد 2015 افريل 11 و عقد بيع محرر لدى عدلين في M005731 عدد 2007فيفري 
 نوفمبر 09 و عقد تنازل لدى عدلين في 21/04/2015 من قباضة التسجيل بسيدي بوزيد في M031288عدد 

 و عقد تنازل 14/11/2006 من قباضة التسجيل بسيدي بوزيد في M042490 وصل عدد 68 بطاقة نقل عدد 2006
 من قباضة التسجيل بسيدي بوزيد في M046177 وصل عدد 11 بطاقة نقل عدد 2006نوفمبر  13لدى عدلين في 

 خالص بقباضة 92 مقتطع عدد 94 بطاقة نقل عدد 2006 نوفمبر 04 و عقد تنازل لدى عدلين في 16/12/2006
. M02300 وصل عدد 04/11/2006قفصة في 



  و من خالل 2008و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شيرماي 
 تبين أن قطعة األرض مسيجة و مقام 31/10/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  تاريخ بنائو قديم محل سكنىعمييا 

  .التفويت لو فيياو يرغب صاحب الطمب في تسوية وضعيتو مباشرة مع البمدية و ذلك 

 التفويت لو في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
 .عند إتمام عممية التفويت المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

عفاف بنت بشير بن عمر سميماني  (9

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

عفاف بنت بشير بن عمر 
 سميماني

 سكن حً اوالد بلهادي: 298 2 م178

 

 م م كائنة بحي أوالد بميادي بالرسم العقاري 178تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح   
، الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء (RDC+1) سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى298عدد 

 .البمدي بإسميا

انجرت ليا بالتنازل من ورثة والدىا المرحوم بشير بن عمر سميماني حسب عقد تنازل عمى محل سكنى محرر لدى 
 بتاريخ M006352 وصل 75 اقتطعت فيو بطاقة نقل عدد 43 صفحة 35عدد 2010 فيفري 07عدلين في

 عن قباضة مالية سيدي بوزيد ، مبرم بين فاطمة بنت الطيب بن بمقاسم عجمية أرممة بشير سميماني 08/02/2011
:  حيث تنازلت أصالة عن نفسيا و نيابة عن موكمييا 2010بمقتضى توكيل مفوض محرر لدى عدلين بتاريخ غرة ماي 

فوزي سميماني و فيمي سميماني و حمزة سميماني و فوزية سميماني و ذلك لفائدة صاحبة الطمب عفاف بنت بشير بن 
. عمر سميماني

  و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أكتوبر 
 تبين أن قطعة األرض مشمولة بالرسم 03/11/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

. تاريخ بنائو قديم  (RDC+1)محل سكنىالمذكور و مسيجة و مقام عمييا 

  .التفويت ليا فيياو ترغب صاحبة الطمب في تسوية وضعيتيا مباشرة مع البمدية و ذلك 



 التفويت ليا في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
 .عند إتمام عممية التفويت المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

عارم بنت سعد بن بمقاسم جالليو  (10

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م589 عارم بنت سعد بن بمقاسم جالليو

 م م كائنة بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسم 589تقدمت المذكورة بممف كتب تكميمي عن قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310العقاري عدد 

 20 المصادق عميو في 25/04/1984انجرت ليا بالشراء من البمدية بموجب العقد المبرم بينيا و بين البمدية بتاريخ 
.   م م  560 حول مساحة 308  تحت عدد 1984 نوفمبر 10 المسجل في 1984سبتمبر 

  و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أكتوبر 
 03 اتضح أن العقار مسيج و مقام عميو 06/11/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

. محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم  

 م م وليست كما ذكر بالعقد أي 589كما تبين وجود عدم تطابق في المساحة بالعقد و بالمثال حيث تمسح في جممتيا 
   .( م م29)بزيادة قدرىا تسعة و عشرون مترا مربعا 

.  كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدةو حيث ترغب ضمن مطمبيا المشار إليو بالمرجع في تمكينيا من

مترا  (29)تسعة و عشرون  التفويت ليا في المساحة الزائدة التي تساوي عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون 
، عند إتمام عممية التفويت مربعا بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

و تمكينيا من كتب تكميمي في كامل المبيع يتم التنصيص فيو  عمى خالص ثمن المساحة الزائدة و عمى رفع اليد 
 .عمى كامل العقار

آمال بنت عبيدي بن حمد الدالي  (11

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن حً اوالد بلهادي: 298 2 م188 آمال بنت عبيدي بن حمد الدالي

 



 م م كائنة بحي أوالد بميادي بالرسم العقاري عدد 188تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى، الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي بإسميا298

 و شيادة العمدة في 28/01/1992 في 262 ص 314انجرت ليا بالتصرف حسب نسخة من رسم اشياد عدد 
.  و وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي14/11/2017

  و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير جويمية 
 تبين أن قطعة األرض مشمولة بالرسم 24/11/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

مع المالحظ أن العقار موضوع التسوية بو أجزاء تابعة .  تاريخ بنائو قديم محل سكنىالمذكور و مسيجة و مقام عمييا 
الممك العمومي 

  .التفويت ليا فيياو ترغب صاحبة الطمب في تسوية وضعيتيا مباشرة مع البمدية و ذلك 

 التفويت ليا في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى عمىوقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
 .عند إتمام عممية التفويت المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

عمي بن صغير بن عمي بوعالقي  (12

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

عمي بن صغير بن  -
 عمي بوعالقي

المنطقة : 10746 2 م225

 المركزٌة

 سكن

 م م مقام عمييا مستودع ميكانيك كائنة بالمنطقة 225تقدم المواطن المذكور بممف كتب تكميمي لقطعة أرض تمسح   
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 10746المركزية و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 المصادق عميو في 3/12/1975انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
.  و غير مرسم بالممكية العقارية 173 تحت عدد8/6/1976  المسجل في 18/4/1978

 و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير نوفمبر 
 225 تبين أن قطعة األرض تمسح 24/11/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

مقام عمييا مستودع ميكانيك تاريخ بنائو قديم و ىو مطابق لما ىو .   سيدي بوزيد10746م م مشمولة بالرسم عدد 
.  موجود بمثال التييئة العمرانية

. و حيث يرغب ضمن مطمبو المشار إليو بالمرجع في تمكينو من كتب تكميمي لترسيم مشتراه بالممكية العقارية



. عمى تمكينو من كتب تكميمي و رفع اليد عمى كامل العقار وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 

 ناجيمنجي بن عباس بن عمي الشايب  (13

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

منجي بن عباس بن عمي  -
 ناجيالشايب 

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م166

 م م مقام عمييا محل سكنى كائنة بحي النور الغربي  175تقدم المواطن المذكور بممف كتب تكميمي لقطعة أرض تمسح 
 . سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 المصادق عميو في 24/10/1984انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
.  و غير مرسم بالممكية العقارية 349 تحت عدد5/12/1986  المسجل في 19/11/1986

 و من خالل 2011و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 166 تبين أن قطعة األرض تمسح 24/11/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 

مقام عمييا مقام عمييا محل سكنى تاريخ بنائو .   سيدي بوزيد310م م و ليس كما ذكر بقد البيع مشمولة بالرسم عدد 
.  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

عمى تمكينو من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو عمى عدم مطالبة وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع 
 . م م  فقط 166البمدية بالمساحة الناقصة و عمى رفع اليد عمى مساحة 

حسنيو بنت محمد االخضر شعبونية  (14

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م575 حسنيو بنت محمد االخضر شعبونية -

 م م كائنة بحي النور الغربي بالرسم العقاري 575تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
 سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى، الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي 310عدد 

 .بإسميا



 من طرف ورثة المرحوم عياشي بن صالح غربي  ، وثائق 12/9/2017 بتاريخ 10 ص 659انجرت ليا بالتنازل عدد 
. الماء الصالح لمشراب   و النور الكيربائي و االداء البمدي باسميا 

  و من خالل 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير اكتوبر 
 تبين أن قطعة األرض مشمولة بالرسم 24/11/2017المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.   تاريخ بنائو قديم محل سكنىالمذكور و مسيجة و مقام عمييا 

  .التفويت ليا فيياو ترغب صاحبة الطمب في تسوية وضعيتيا مباشرة مع البمدية و ذلك 

 التفويت ليا في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة لذلك أبدت المجنة رأييا بالموافقة عمى
 .عند إتمام عممية التفويت سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو 

اهلل الدالي   اهلل الدالي و فتحي بن الصغير بن عبد محمد الكرمي بن صغير بن عبد (15

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد الكرمي بن صغير بن عبداهلل  -
الدالي و فتحي بن الصغير بن 

 عبداهلل الدالي

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م760

 م م كائنة بحي النور الغربي  و مشمولة بالرسم 760  تقدم المذكوران بممف كتب تكميمي عن قطعة أرض تمسح 
.  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310العقاري عدد 

/ 26/4انجرت ليم بالشراء من البمدية حسب نسخة من عقد استظيرا بيا مع مطمبيما مبرمة بينيما و بين البمدية بتاريخ 
و حيث أن .  2103900 تحت عدد 29/10/2002 مسجمة في 1980/ 10 /16 مصادق عمييا  في 1979

 وحيث بعد البحث و التثبت من أرشيف .2016 فيفري 16ي   ــــــــــــــالمسمى فتحي معرف بإمضائو عمى العقد المذكور ف
. البمدية لم نجد ما يفيد التعاقد المذكور 

لكـن بعد االطالع عمى الفصل الثاني من العقد المذكور تبين أنيما لم يقوما بدفع ثمن األرض أي أن ثمن األرض غير 
 يتعين خالص ثمن األرض حسب الثمن المطبق حاليا حسب تقرير االختبار المعمول بو  عند تمكينيما  خالص لذلك

 الذي ينص عمى أن التفويت يجب 2004 جانفي 7 بتاريخ 2من كتب تكميمي اعتمادا عمى منشور وزارة الداخمية عدد 
أن يتم حسب تقرير اختبار تعده المصالح المعنية بوزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية لم يمض عميو أجل السنة عند 

.   إتمام عممية التفويت



و حيث تم عرض الممف عمى أنظار الجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالل جمستيا المنعقدة 
 و قررت عدم الموافقة و 2017   و عمى النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية الثالثة لسنة 2017 جويمية 11يوم 

إرجاء النظر في الوضعية بعد تقديم مسح شامل لكامل العقارات المحاذية و الراجعة ليما مع تحديد مساحة كل عقد بيع 
و قد تم إعالم المعنيين باألمر بذلك . و بيان مساحة االجزاء موضوع الطمب و تقديم نظائر أصمية من عقود البيع 

 . 07/09/2017بمكتوبنا عدد بتاريخ 

و من خالل البحث بأرشيف البمدية تبين أن والد المذكورين أعاله المسمى صغير بن عبداهلل بن محمد الدالي يممك 
 و متمم بكتب 24/3/77 م م  انجرت لو بموجب عقد مبرم بينو و بين البمدية بتاريخ  772باألرض المذكورة مساحة 

.  بأسماء المالكين الجدد 310 و قد تصرف فييا بالبيع  و ىي مرسمة بالرسم 8/11/1990تكميمي مؤرخ في  

كما  اتضح من خالل الوثائق المقدمة أن المسمى فتحي لم يستظير بشيادة إبراء و قدم تصريحا عمى الشرف معرف 
 مفاده أنو ال يممك أي عقار بالمنطقة البمدية ، و خالفا لذلك فيو يممك مساحة 2017 مارس 15عميو بامضائو بتاريخ 

 م م 260كما أن محمد الكرمي يممك  . 11/8/2000 حسب شيادة االشتراك في الممكية المؤرخة 310 م م بالرسم 86
. 20/5/2014حسب شيادة االشتراك في الممكية المؤرخة 

 لم يتسن تحديد األجزاء 23/11/2017لكن من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 
. موضوع الطمب مع المالحظ أنو يتعين تقديم مسح شامل و تسمسل العقود 

 بعدم الموافقة و يتعين تقديم مسح شامل يبين القطعة المباعة م رأيواعضاء النيابة الحاضرون باالجماع ىلذلك أبد
 .لوالدىم و القطعة المتبقية موضوع طمب التسوية

 2018 مشروع برنامج االستثمار البلدي لسنة- 3

ة وداخل االحياء بمشاركة مكونات ـــــــــــــــــــاعتمادا عمى  ما وقع تحديده ضمن جمسات في الغرض عقدت بمقر البمدي
 االستثمار  برنامجمشروععرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى انظار اعضاء النيابة المجتمع المدني والمواطنين 

 : وذلك لمنظر وابداء الراي2018البمدي لسنة 

   

 

 



 

ر/ع المشروع الكلفة   الخطة التموٌلٌة  

  قرض600
  تموٌل ذات500ً

 1 تعبٌد الطرقات   أد1.100

  مساعدة غٌر موظفة  200
  تموٌل ذات200ً

 
أد400  

 
 الترصٌف

 
 
2 

  مساعدة غٌر موظفة  144
 

  تموٌل ذات156ً

 
أد300  

 
 

 التنوٌر العمومً

 
 
3 

  مساعدة غٌر موظفة  144
 

  تموٌل ذات56ً

 
 

  أد200  

 
 المناطق الخضراء

 
4 

 

 
 

  تموٌل ذاتً 150 
 

  أد150
 

 تصرٌف مٌاه االمطار
 
5 

 

 
 أد1062 

 
جملة التموٌل الذاتً 

 
     أد2150

 الجملة العامة

 

 .وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع

: مختلفة مسائــــــــــل – 4     

ج ـــــــــــــــــنهاة ــــــــــــــــطلب تسمً*-   

  حول النظر في إمكانية تسمية نيجين 2017 اكتوبر 24 بتايخ 12538تبعا لبرقية السيد والي سيدي بوزيد عدد 

عرض السيد رئيس النيابـــــــــة ,  تخميدا لذكراىماأنيس ألصالحي و بالقاسم العبد وليبالمدينة باسم شييدي الوطن 

 :  كالتالي بالقاسم العبد وليالخصوصية عمــــى أنظار أعضاء النيابة مقترح تسمية نيج باسم الشييد 

وبطحاء النعائسية والرابط بين شارعي الحبيب بورقيبة والطيب " قمودة"النيـــج المــــــــــــار بين نزل  -  -

 المييري



عمما وانو وقع سابقا عرض تسمية النيج الرابط بين شارع الحبيـــــــب بورقيبة ونيج القيروان مرورا بمدرسة حي الخضراء 

 ووقعت الموافقة 28/02/2017 المنعقدة بتاريخ 2017خالل الدورة العادية االولى لسنة أنيـــــس الصالحي باســم الشييد 

وتبعا لمراسمة السيد الكاتب العام الجيوي لالتحاد العام التونسي لمشغل بسيدي بوزيد حـــــــــول طمب تسمية .  عمى ذلك 

 "الحبيب عاشور" نيج بالمدينة باسم المرحـوم 

النيج المار وسط تقسيم الياسمين عرض السيد رئيس النيابـــــــــة الخصوصية عمــــى أنظار أعضــــــــاء النيابة مقترح تسمية 
 "الحبــــــيب عاشور" من أمام اإلدارة الجيوية لمتجارة في اتجاه كمية العموم باسم المرحوم 

 باإلجماع الحاضرون األعضاءوقد وافق 

طلب تعٌٌن ممثل قار بمجلس إدارة شركة أسواق اإلنتاج  *- 

تبـــعا لمكتوب السيد الرئيس المديــــر العام لشركة أسواق اإلنتاج لمــــــــــوسط بسيدي بوزيد المتعمق بطمب تعيين ممثال قــــــارا 

عرض السيد رئيس النيابـــــــــة الخصوصية عمـــــــــــى أنظار أعضــــــــاء النيابة , لبمدية سيدي بوزيد  لدى مجمس إدارة الشركة 

 .  رئيس المصمحة الفنية لتمثيل البمدية محمد الصالح خصخوصــــــيمقترح لتعيين السيد 

 وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع

    الموافقة على اتفاقٌة إسناد المساعدات غٌر الموظفة    - *

  تبعا لالتفاقية المبرمة بين الدولة ممثمة في شخص المديرالعام لصندوق القــروض ومساعدة الجماعات المحمية وبمدية 

 والتي بمقتضاىا تضبط التعيدات 30/10/2017سيدي بوزيد ممثمة في شخص رئيس نيابتيـــا الخصوصية بتاريخ 

 .المتبادلة بين الطرفين في خصوص تطبيق إجراءات الحصول عمى المساعدات غير الموظفـة

واعتبارا لضرورة مصادقة النيابة الخصوصية لبمدية سيدي بوزيد عمى االتفاقية المذكورة والتي بمقتضاىا تم إسناد بمدية 

  د 488,000 بمبمغ 2018سيدي بوزيد مساعدة غير موظفة لسنـة 

بداء الرأيأعاله االتفاقية المبينة عرض السيد رئيس النيابـــــــــة الخصوصية عمــــى أنظار أعضــــــــاء النيابة .         لمنظر وا 
وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع    

 



.  2018 الموافقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات*- 

 وفي إطار تنفيذ برنامج التنمية 2016ارس ــــ م22 بتاريخ 07  تبعا لمنشور السيد وزير الشؤون المحمية  والتنمية عدد

الحضرية والحوكمة المحمية وبالتحديــــــد حول متطمبات إعداد ممف تقييم أداء البمديات والذي من مكوناتو البرنامج السنوي 

ة الخصوصية عمى انظار المجمس  ــعرض السيد رئيس النياب" التكوين والمساندة" لدعم القدرات البمدية بعنصريو 

طارات البمدية  لمتفضل بالنظر و إبداء الرأي ـــالبرنامج السنوي لممساندة الفنية لفائدة أع     :   وان وا 

 المساندة الفنية:العنوان الثاني 
ترتيب 
 االولوية

المساندة 
 الفنية

الرمز حسب دليل 
 المساندة الفنية

المشروع او النشاط 
 المبرمج

تاريخ بداية 
 التدخل

عدد المنتفعين  المجال
 وصنفيم

المصمحة او 
 الوحدة المنتفعة

المساندة في  1
مجال 
التنظيم 

 واالجراءات

C1  تشخيص الييكمة
التنظيمية الحالية 
وتحديد الحاجيات 

 واألولويات
بخصوص تنظيم 
 المصالح البمدية

 : 04 التصرف 2018فيفري 
متصرف 
مستشار 
متصرف 
مستشار 
متصرف 
 ممحق ادارة

 
الكتابة العامة 

 األعوانمصمحة 
 مصمحة المالية

C3  المساندة في تحديد
وتنفيذ برنامج لتنمية 

 الموارد البشرية

 : 04 التصرف 2018فيفري 
متصرف 
مستشار 
متصرف 
مستشار 
متصرف 
 ممحق ادارة

 
الكتابة العامة 

مصمحة االعوان 
 مصمحة المالية

المساندة في  2
مجال 

التصرف في 
الموارد 
 المالية

D4 برنامج  وضع
لالستخالص وتنمية 

موارد البمدية 
 ومتابعة تنفيذه

 : 03 ديمومة 2018مارس 
متصرف 
مستشار 
متصرف 
مستشار 
متصرف 

 

 
الكتابة العامة 

االداءات والممك 
 البمدي والنزاعات

 

 

 



 تغٌٌـــــــــــر صبغة قطعة ارض طلب *-

 

تبعا لمراسمة السيد الرئيس المدير العام لشركة التصرف في المركب الصناعي التكنولوجي بسيدي بوزيد عدد 

 تابعة لممك 2 م50000ة ارض تمسح حوالي ــــ المتعمقة بطمب تغيير صبغة قطع18/10/2017 بتاريخ 101/2017

 سيدي بوزيد تتواجد داخل محيط مثال التييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد 10662الدولة الخاص مشمولة بالرسم العقاري

اءلت ـــــفض- ر الشركةــمق)اء تكنولوجي يحتوي عمى مقر لمشركة ومختمف ىياكل الدعم الصناعي بالجية ــــإلحداث فض

اإلدارة الجيوية لوكالة النيوض بالصناعة – ز األعمال ـــــمقر مرك– مشتركة لتنظيم الممتقيات والمؤتمرات والمعارض 

.).... 

عرض , في الغرض 2014ل ـــــــــ افري04وبعد االطالع عمى محضر الجمسة المنعقدة بمقر والية سيدي بوزيد بتاريخ 

 50000 مقترح تغيير صبغة قطعة االرض الماسحة حوالي السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظـــــــار أعضاء النيابة

 إلـــى والمتواجدة داخل مثال التييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد من صبغة سكنية 10662م العقاري ــ المشمولة بالرس2م

 أعاله تركيز المشروع المبين إلتماممتعددة االختصاصات 

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

                                                                                                                                   ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهــــــــــــــار

                                                                

رئٌس النٌابة الخصوصٌة                          

 عبد السالم خضر                                              

 


