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 لمنيابة الخصوصية 2018 لسنة الولىانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية ا
 عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة 2018 /28/02لبمدية سيدي بوزيــــــــد يــــــــــــــوم االربعاء 

:  رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابةخضر عبد الســــــــــالمالسيد 

الزاىــــــر احمدي             عضــــــــــــــــــــــو   _ 

" نزار الخالـــــــــــدي                -  

 "رؤوف فـــــــــرج                   - 

 اسامة السعيدي  القابض البمدي                  - 

 



 اتشـــرف " : وقد صدرلمسادة اعضاء النيابة الخصوصية استدعـــــــــــــــــــاء في الغرض ىذا نصو
 المقررعقدىا  يوم االربعـــــــــــــاء 2018 لسنة االولىباستدعائكم لحضوراشغال الدورة العادية 

 عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول االعمال2018/فيفري / 28

 :  التالي

 مسائــــــل ماليـــــــــة-  1               

 2018 وتنقٌح المٌزانٌة البلدٌة لسنة 2017الترفٌع فً مٌزانٌة البلدٌة لسنة   *               

   نقل اعتمادات  *               

   طرح معالٌم *                

 تسوية وضعيات عقارية- 2              

                          :                                                                                                                                                                        مسائل مختلفة-  3              

  تسوٌػ المشربة البلدٌة لفائدة ودادٌة البلدٌةطلب                *- 

 2018حول تؽٌٌر خطة تموٌلٌة ببرنامج االستثمار البلدي لسنة *-                

 

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

  : 2017لمناقشة جدول أعمال الدورة العادٌة الرابعة لسنة 

 
 :مسائل ماليــــــــة– 01

 وتنقيح الميزانية 2017الترفيع في ميزانية البلدية لسنة  * 

 2018البلدية لسنة 

 



 

 2018و2017تبعا للتؽٌٌرات الحاصلة على مستوى المٌزانٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد لسنتً 

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس  مقترح للترفٌــع فً مٌزانٌة 

 13.734.425,905 الى 12.402.000,000 دخــال وصرفا من2017البلدٌة لسنة 

1.332.425,905اي بفائض قدره   

 الى 14.100.000,000 دخال وصرفا من 2018كذلك مقترح تنقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة 

: حسب الجداول التالٌة722.261,680: اي بفائض قدره 14.824.261,680  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   اداتــــــــــل اعتمـــــــــــــــــــــــــــنق*   

 للسٌد 2015 اوت 17المؤرخة فً 2301تبعا لمراسلة السٌد رئٌس بلدٌة سٌدي بوزٌد عدد 

ة ــوزٌر امالك الدولة والشؤون العقارٌة المتعلقة بطلب التفوٌت لبلدٌة سٌدي بوزٌد فً قطع

ارض كائنة بالحً االداري قصد بناء مقر جدٌد لها وعلى مراسلة السٌد وزٌر امالك الدولة 

ى ــ المتضمن لموافقة الوزارة عل2018 فٌفري 19 بتارٌخ 45/806والشؤون العقارٌة عدد 

ة ــ سٌدي بوزٌد كائن10645 م م من الرسم العقاري 4827التفوٌت فً  قطعة ارض تمسح 

غ ـــــاء مقر جدٌد لبلدٌة المكان بمبلـــبالحً االداري بسٌدي بوزٌد الشرقٌة الستؽاللها فً بن

 د  130.329,000مائة وثالثون الفاوثالثمائة وتسعة وعشرون دٌنارا :جملً ٌقدر ب

مقترح لنقل اعتماد مالً على انظار المجلس  عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌةلذلك 

 :د القتنــــــــــاء قطعة االرض المبٌنة اعاله كالتال130.329,000ًقدره 

 ترفيع اعتماد تنقيص اعتماد
عنوان  التبويب

 الفصل
عنوان  التبويب المبلغ

 الفصل 
 المبلغ

 ؾ 06603

0001 
قصر 
 البلدٌة

130.329,000 06601 

 000ؾ
اقتناء 

 اراضً
130.329,000 

 130.329,000 :الجمـــــــــــــــلة 130.329,000 :الجمـــــــــــــــــــلة 

 

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

   طــــرح معــــــــــــــــــــــــاليـــم*  

الفضاء البلدي "فً اطار مقاومة ظاهر االنتصاب الفوضوي بمدٌنة سٌدي بوزٌد تم احداث 

الٌواء المنتصبٌن الفوضوٌٌن ببعض االماكن المختلفة وسط المدٌنة "للتسوق بسٌدي بوزٌد 

وخاصة بالشارع الرئٌسً للمدٌنة وتم ابرام عقود تسوٌػ فً الؽرض بداٌة من شهر مارس 

 . ووقع تثقٌلها خالل شهر جوان من نفس السنة2017

وبما ان اشؽال السوق المذكورة الزالت جارٌة الى حد االن مما انعكس سلبا على مداخٌل 

واردة من طرؾ ــــــالمتسوؼٌن وعجزهم على تحصٌل معالٌم التسوٌػ وتبعا للتشكٌات ال

المتسوؼٌن وكذلك مستلزم السوق االسبوعٌة لالنتصاب فً الؽرض ارتأت البلدٌة وبعد 



دراسة الوضعٌة من كل جوانبها اقتراح طرح اقتراح من السٌد والً سٌدي بوزٌد وبعد 

 ووقعت مراسلة السٌد امٌن المال الجهوي بسٌدي بوزٌد فً 2017معٌنات الكراء لسنة 

  2018فٌفري 15 المؤرخ فً 672الؽرض ضمن مكتوبنا عدد 

 معٌنات  على انظار المجلس مقترح لطرح عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌةلذلك 

  لفائدة متسوؼً المحالت التجارٌة الكائنة بالفضاء البلدي للتسوق2017الكراء لسنة 

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجمــــــــــاع

رررـــــــــــــــــــــــــــــــــرردضليعترعقـعويــــــــــــــــــــــــــــــــــتلوي-ر2 
تقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يــــــــــــــــــــــــــوم بناء على 

 وضعيات عقارية ،عــــــــــــــــــرض الســـــــــــــيد 11 المتضمن تسوية عدد 2018 فيفري 27 الثالثاء
رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقـــــــــــــــــارية الراجعة 

 :ممكيتيا لمبمدية كالتالي

 مبروكة بنت عمي بن احمد قمو قمو   -1

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

مبروكة بنت عمي بن 
 احمد قمو قمو

 

اوالد حً : 298 2 م149

 بلهادي

 سكن

 م م كائنة بحي أوالد بميادي 149 تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
.  سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى298بالرسم العقاري عدد 

  ، كما أن وثائق الماء الصالح 13/11/2017انجرت ليا بالتصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
. لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي باسميا 



و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 23/01/2018  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2017

.   تاريخ بنائو قديم محل سكنىتبين أن قطعة األرض مشمولة بالرسم المذكور و مسيجة و مقام عمييا 

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

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

 قادرية بنت احمد بن الطيب نصيري   -2

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

قادرية بنت احمد بن 
 الطيب نصيري

النور حً : 310 2 م109.5

 الؽربً

 سكن

 م م كائنة بحي النور الغربي 109,5 تقدمت المواطنة المذكورة بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
. 310بسيدي بوزيد بالرسم العقاري عدد 

انجرت ليا بالشراء من السيدة يوسفية و ياسمينة النصيري و دجمة يوسفي و حفيظة يوسفي و مرزوقو 
 في 92 م م حسب عقد البيع المبرم بينيم موضوع بطاقة نقل عدد 78نصيري و ابراىيم نصيري لمساحة 

 م م حسب عقد البيع المبرم 10,5 و من فدوة يوسفي لمساحة M005447 وصل عدد 19/01/2017
 و من نزيية نصيري M096404 وصل عدد 14/12/2017 في 34بينيما موضوع بطاقة نقل عدد 

 وصل 14/12/2017 في 32 م م حسب عقد البيع المبرم بينيما موضوع بطاقة نقل عدد 10,5لمساحة 
 م م  كما أن وثائق الماء الصالح لمشراب   و 10,5 الى جانب منابيا من ارث والدىا M096398عدد 

. و حيث نصت العقود أعاله عمى أن قطعة األرض بيضاء. النور الكيربائي و االداء البمدي باسميا 

مع الجدير بالمالحظة أن طالبة التسوية ليا أرض أخرى محاذية لالرض موضوع الطمب و ىي مرسمة 
 26 م م حسب شيادة االشتراك في الممكية المؤرخة في 335,95بالرسم المذكور باسميا في مساحة 

 و ىي جزء من االرض المنجرة بالبيع من طرف البمدية لفائدة السيدة بنت محمد الكبير 2017ديسمبر 



 و المرسمة بالرسم المذكور في 30/05/1979 م م بالعقد المؤرخ في 700يوسفية لمساحة 
23/02/1993 . 

 بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير جانفي لكـــــــــــن
 23/01/2018  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2018

  مسيجة و مقام عمييا محالت سكنى تاريخ بنائيا قديمتبين أن قطعة األرض مشمولة بالرسم المذكور و 

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

 بعــــــــــــــــدم الموافقة و يتعين عمى المعنية باألمر توسيع المسح مرأيوعضاء النيابة  اى    لذلك أبد
 .ليشمل كامل العقارات المحاذية الراجعة ليا  مع بيان المساحة المباعة من طرف البمدية لفائدة والدتيا

 روضة و رنى و رحاب بنات عثمان بن محمد حسيني   -3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب   

روضة و رنى و 
رحاب بنات عثمان 

 بن محمد حسيني

 سكن االساتذةحً : 298 2م389

 م م كائنة بحي االساتذة بالرسم 389  تقدمت المواطنات اعاله بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
(. RDC+1) سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى 298العقاري عدد 

 مسجل بالقباضة المالية في 25/12/2017انجرت لين بالتنازل من والدىن حسب العقد المبرم بينيم في 
 والذي اشتراىا من المنجي بن محمد ريقان و اخيو رضا ريقان حسب 17107356 عدد 26/12/2017

، كما أن وثائق الماء 28/8/1985 و المسجل في 27/01/1982نسخة من العقد المبرم بينيم في 
الصالح لمشراب و النور الكيربائي باسم والدىن عثمان حسيني أما االداء البمدي فيو باسمائين حسب 

 . 09/01/2018 بتاريخ 64شيادة االبراء عدد 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير جانفي 
 23/01/2018  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2018



تاريخ  (RDC+1 )محل سكنىتبين أن قطعة األرض مشمولة بالرسم المذكور و مسيجة و مقام عمييا 
  بالتفويت لين فيياو ترغبن صاحبات الطمب في تسوية وضعيتين مباشرة مع البمدية و ذلك . بنائو قديم 

 عمى التفويت لين في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع  
 .عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية التفويت 

   محمد كمال بن احمد بن الحاج محمد غربي -4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب    

محمد كمال بن  -
احمد بن الحاج محمد 

   غربي

االنور حً : 310 2م867

 الؽربً

 سكن

 م م كائنة بحي النور الغربي بالرسم 867تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
انجرت لو بالشراء من احمد بن . سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محالت سكنى310العقاري عدد 

موضوع بطاقة نقل 1993 مارس 16الحاج محمد القمودي حسب نسخة من عقد البيع المبرم بينيم في 
 ، كما أن 11/01/2018 ، و بالتصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 332 وصل عدد 72عدد 

مع الجدير بالمالحظة ان المعني باالمر . الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي باسمو
 متمم برفع يد مسجل في 10/10/1989لو قطعة ارض اخرى انجرت لو بالشراء من البمدية في 

.  م م من نفس الرسم475  لمساحة 99001383 عدد15/5/1999

 و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 02/02/2018  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2017

.  تاريخ بنائيا قديم محالت سكنىتبين أن قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا 

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

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

 



 محمد بن عبدالممك بن فرح الدائم - 5

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب    

محمد بن عبدالممك 
 بن فرح الدائم

اوالد حً : 298 2م488

 بلهادي

 سكن

 م م مقام عمييا محل سكنى طابق أرضي 490  تقدم المواطن المذكور بممف رفع يد لقطعة أرض تمسح 
 سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو 298و عموي أول كائنة بحي أوالد بميادي  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

. لمبمدية 

 المصادق عميو 08/06/1992انجرت لو االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و مرسم بالممكية العقارية بالرسم 351 تحت عدد25/06/1992  المسجل في 24/06/1992في 

. 41 عدد 19 مجمد 13/02/1995المذكور في 

 2018و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن 09/02/2018و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.   سيدي بوزيد298 م م و ليس كما ذكر بعقد البيع مشمولة بالرسم عدد 488قطعة األرض تمسح 
مسيجة و مقام عمييا محل سكنى طابق أرضي و عموي أول تاريخ بنائو قديم و ىو مطابق لما ىو موجود 

.  بمثال التييئة العمرانية

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

يتم التنصيص فيو عمى عدم   عمى تمكينو من كتب تكميميوقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع
   و 298مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد 

 . م م  فقط 488 م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة 488ىي 
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 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب    

محمد بن حمد بن - 
 الحاج حمد الدالي

 النورحً : 310 2م396

 الؽربً

 سكن

 

 م م كائنة بحي النور الغربي بالرسم 396 تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
انجرت لو بالتصرف .   محالت سكنى2 سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا عدد 310العقاري عدد 

  ، كما أن وثائق الماء الصالح لمشراب و النور 27/11/2017حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في . الكيربائي و االداء البمدي باسمو 

  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية 2017المساحة خالل شير ديسمبر 
 تاريخ محالت سكنى 02 تبين أن قطعة األرض مسيجة و مقام عمييا عدد 09/02/2018بالبمدية بتاريخ 

 . بالتفويت لو فيياو يرغب صاحب الطمب في تسوية وضعيتو مباشرة مع البمدية و ذلك . بنائيا قديم 

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

 عبدالرزاق بن عمي بن احمد قمو قمو- 7

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب    

عبدالرزاق بن عمي 
 بن احمد قمو قمو

اوالد حً : 298 2م248

 بلهادي

 سكن

 م م كائنة بحي أوالد بميادي 248تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح     
انجرت لو .  (RDC+1) سيدي بوزيد مسيجة  و مقام عمييا محل سكنى 298بالرسم العقاري عدد 

  ، كما أن وثائق النور الكيربائي و االداء 17/04/2017بالتصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 
 بطمب 2010 اكتوبر 27 بتاريخ 2010و حيث أن المعني باألمر تقدم خالل سنة .   البمدي باسمو 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال .  تسوية لكنو لم يحضر آنذاك الجراء المعاينة الفنية عمى عقاره



و من خالل  (نظير ثاني) 2017المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ديسمبر 
 تبين أن قطعة األرض 15/02/2018المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

و يرغب صاحب الطمب في تسوية . تاريخ بنائو قديم  (RDC+1)محل سكنىمسيجة و مقام عمييا 
 . بالتفويت لو فيياوضعيتو مباشرة مع البمدية و ذلك 

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

  منجي بن احمد بن بشير عافي -8

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب    

 منجي بن احمد بن -
 بشير عافي

اوالد حً : 298 2م398

 بلهادي

 سكن

 م م كائنة بحي أوالد بميادي بالرسم 398 تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
.  سيدي بوزيد298العقاري عدد 

 م م بالشراء من عمي بن صالح بن عمي الصيد براىمي و محمد بن تميمي بن 415انجرت لو مساحة 
 14101317 عدد 2014 أفريل 03 مسجل في 07/08/2012محمد براىمي  حسب عقد بيع مبرم في 

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

و حيث نص الفصل الثاني من العقدة الوقتية عمى أنيما دفعا تسبقة أولى فقط عن ثمن القطعة ، أي 
 تم عرضو 2010 جويمية 05و قد تقدم البائعان بطمب كتب تكميمي بتاريخ .  أن االرض غير خالصة

عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالل جمستيا المنعقدة يوم 
 حيث قرر 2010 و عمى المجمس البمدي خالل الدورة العادية الرابعة لسنة 2010 أكتوبر 28الخميس 

لكن بعد ذلك باع المعنيان باالمر العقار لفائدة المواطن .  لعدم تسقيف البناية  و استغاللياعدم الموافقة
. المذكور حسب العقد الموصوف أعاله



 2017و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أوت 
 الذي تقدم بو البائعان المسح الجديد غير مطابق لممسح االولو الذي تقدم بو طالب التسوية  تبين أن 

. من حيث المساحة و الشكل اليندسي لمقطعة و من حيث البنايات المقامة عمييا

 تبين أن 22/09/2017و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 
 م م و  مشمولة بالرسم 398 تاريخ بنائو قديم و تمسح فقط مستودعقطعة األرض مسيجة و مقام عمييا 

.  سيدي بوزيد298العقاري عدد 

 تم عرض الموضوع عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالل و حيث
  و عمى النيابة الخصوصية لمبمدية خالل دورتيا العادية 2017 نوفمبر 27جمستيا المنعقدة يوم االثنين 

 لكـــــــــــن . و قررت عدم الموافقة لعدم وجود بناية تامة29/11/2017 المنعقدة يوم 2017الرابعة لسنة 
  يطمب فيو إعادة النظر في وضعيتو و أفاد 2018 فيفري 09تقدم المعني باألمر بمطمب جديد بتاريخ 

بأن البناية موجودة  و مستغمة لمسكنى و ليست مستودعا كما بينتو المعاينة و أيد ذلك بشيادة إبراء من 
تمت إعادة الديون البمدية تخص المعموم عمى العقارات المبنية   و طمب إعادة النظر في طمبو ، لذلك 

و تبين أن قطعة  2018 فيفري 15 من طرف المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ المعاينة لمعقار المذكور
التفويت لو و يرغب صاحب الطمب في . (studio)األرض مسيجة و بيا مستودع مستغل كمسكن 

.  مباشرة من طرف البمديةفييا

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

 حسن بن محمد بن سعد غربي  -9

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب    

حسن بن محمد بن  -
 سعد غربي

 النورحً : 310 2م405

 الؽربً

 سكن

 



 م م كائنة بحي النور الغربي 405  تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
. سيدي بوزيد 

 28انجرت لو بالتنازل من والدتو حسنة بنت يونس بن عبداهلل غربية بمقتضى العقد المبرم بينيما في 
 و المنجرة ليا بموجب الحوز و التصرف و االرث حسب ما ىو 743 عدد 08 صحيفة 2011نوفمبر 

مدون بالعقد المذكور ، كما أن وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي    و االداء البمدي باسم 
و حيث أن مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير .  صاحب الطمب 

  غير مطابقة لما ىو موجود عمى االرض ، و قد تسمم المعني باالمر اصل المسح  2011نوفمبر 
.  قصد إصالحو و لم يرجعو2018 فيفري 23المذكور يوم الجمعة 

 بعــــــــــدم الموافقة و يبقى في انتظار إصالح م رأيودى اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع   لذلك أب
. المسح لممعاينة ثم بعد ذلك العرض عمى المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية

 ناجي بن الصادق بن جمول برقوقي و سعيدة بنت الصادق بن جمول برقوقية  -10

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب     

ناجي بن الصادق  -
بن جمول برقوقي و 
سعيدة بنت الصادق 

 بن جمول برقوقية

 النورحً : 310 2م67

 الؽربً

 سكن

 م م كائنة بحي النور الغربي 67 تقدم المواطنان المذكوران بمطمب تسوية وضعية قطعة زائدة  تمسح 
. سيدي بوزيد 

 م م باعتيا البمدية لفائدة الصادق بن جمول برقوقي 714و حيث أن المساحة االصمية  و المقدر بـ 
 1 المسجل في 1986 نوفمبر 18 المصادق عميو في 27/5/1985بموجب عقد اليع المؤرخ في 

 . 327 تحت عدد 1986ديسمبر

  بأنو يتعين عمييما موافاة 2018 فيفري 06 بتاريخ 417و حيث أجبنا المعنيين باالمر بمكتوبنا عدد 
  :االدارة البمدية بالوثائق اآلتي ذكرىا



شيادة الممكية في المساحة األصمية ، ما يفيد تصرفيم في المساحة الزائدة ، أصل المسح المعد من طرف 
حتى .  و ما قبميا لكل واحد منيما 2018الخبير في المساحة، شيادة إبراء من الديون البمدية عن سنة 

يتسنى عرض الممف عمى أنظار المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية و عمى 
 . لكنيما لــــــــــــــــــــــم يستجيبا لذلك . النيابة الخصوصية لمبمدية لمنظر في إمكانية التسوية 

 بعــــــــدم الموافقة و يبقى في انتظار موافاة م رأيودى اعضاء النيابة الحاضرون باالجماعلذلك أب     
  .2018 فيفري 06 بتاريخ 417البمدية بالوثائق المذكورة بالمكتوب عدد 

 محمد بن عمي بن محمد غربي و حبيب بن عمي بن محمد غربي  - 11 

االسم          

 واللقب

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة

محمد بن عمي بن محمد 
غربي و حبيب بن عمي 

 بن محمد غربي

 النورحً : 310 2م421

 الؽربً

 سكن

 م م مسيجة و مقام عمييا محل 426 تقدم المواطنان المذكوران بممف كتب تكميمي لقطعة أرض تمسح 
.   سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310كائنة بحي النور الغربي و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

 المصادق 04/05/1981انجرت ليما االرض بموجب الشراء من البمدية حسب عقد البيع المؤرخ في 
 و مرسم بالممكية العقارية بالرسم 337 تحت عدد01/08/1983  المسجل في 13/09/1981عميو في 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد .  647 عدد 17 مجمد 24/12/1994المذكور في 
 و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا 2018من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 

 م م و ليس كما 421 تبين أن قطعة األرض تمسح 23/02/2018اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بتاريخ 
مسيجة و مقام عمييا محل سكنى تاريخ بنائو .   سيدي بوزيد310ذكر بعقد البيع مشمولة بالرسم عدد 

و حيث يرغبان ضمن مطمبيما المشار إليو . قديم و ىو مطابق لما ىو موجود بمثال التييئة العمرانية
. بالمرجع في كتب تكميمي

 عمى تمكينيما من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو    وقد وافق اعضاء النيابة الحاضرون باالجماع
عمى عدم مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و عمى المساحة الصحيحة المشمولة بالرسم العقاري عدد 

 . م م  فقط 421 م م فقط و عمى رفع اليد عمى مساحة 421   و ىي 310
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المشربة البلدية لفائدة ودادية البلدية  تسويغ طلب  *-  

فً اطار تدعٌم العمل الجمعٌاتً وتوفٌر الموارد المالٌة الالزمة للقٌام بنشاط ودادٌة البلدٌة 

وتبعا للطلب المقدم من طرؾ االنقابة ,لفائدة اعوان واطارات وعملة بلدٌة سٌدي بوزٌد  

االساسٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد الذي ترؼب بمقتضاه فً تسوٌػ المشربة البلدٌة لفائدة ودادٌة 

 .بلدٌة سٌدي بوزٌد 

مقترح لتسوٌػ المشربة على انظار المجلس  عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌةلذلك 

: البلدٌة لفائدة ودادٌة بلدٌة سٌدي بوزٌد على ان

بحساب خمسىن دٌنارا فً  (د600)ٌكىن التسىٌغ بمبلغ ستمائت دٌنارافً السنت  -

ٌقع التنصٍص على ذلك ضمه عقد تسىٌغ فً الغرض بٍه االدارة البلدٌت (د50)الشهر

 وودادٌت البلدٌت بدون أي زٌادة سنىٌت فً الغرض

الترخٍص مه طرف البلدٌت للىدادٌت فً تسىٌغ المحل عه طرٌق بتت عمىمٍت فً  -

 العرض

لفائدة اعوان واطارات وعملة بلدٌــــــــة " القهـــــــوة والشاي "ٌقع بٌع جمٌع انواع - 

  المعمول بهااألسعارسٌدي بوزٌد بثمن رمزي الٌتجاوز ثالثون بالمائة من 

 وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجماع

 2018حول تغيير خطة تمويلية ببرنامج االستثمار البلدي لسنة *- 

 لبلدٌة سٌدي بوزٌد المعروض علـــــى 2018تبعا لما جاء ببرنامج االستثمار البلدي لسنة 

 29/11/2017 بتارٌخ 2017انظار النٌابة الخصوصٌة خالل الدورة العادٌة الرابعة لسنة 

م د 1.100 حول تخصٌص اعتمادا مالٌا ٌقــــدر ب08/12/2017والمصادق علٌه بتارٌخ 

اد وبعد اقتـــراح من 500:تموٌل ذاتً – اد 600قرض : - لتعبٌد الطرقات مفصلة كما ٌلً



صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة لزٌادة االعتماد المخصص للمشروع بمائـــة 

علـــى  عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة, الؾ دٌنار وتخصٌصه كلٌا فً شكل قرض 

ج ــــــمن برنامــمقترح لتؽٌٌر الخطة التموٌلٌة لمشروع  تعبٌد الطرقات ضانظار المجلس 

 : لٌصبح كالتال2018ًاالستثمار البلدي 

 

ر/ع المشروع الكلفة   الخطة التمويلية  

  قرض1200
 

 1 تعبيد الطرقات   أد1.200

  مساعدة غير موظفة  200
  تمويل ذاتي200

 
أد400  

 
 الترصيف

 
 
2 

  مساعدة غير موظفة  144
 

  تمويل ذاتي156

 
أد300  

 
 

 التنوير العمومي

 
 
3 

  مساعدة غير موظفة  144
 

  تمويل ذاتي56

 
 

  أد200  

 
 المناطق الخضراء

 
4 
 

 

 
  تمويل ذاتي 150 

 
  أد150

 
 تصريف مياه االمطار

 
5 

 

 
 أد562 

 
 جملة التمويل الذاتي

 
    أد 2250

 الجملة العامة

 

.وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــاع  
 

 



 طلـــــــــــــــب إحداث دائرة تدخل عـــــــقاري*

 

     تبعا لمراسلة السٌد المدٌر الجهوي للجنوب للوكالة العقارٌة للسكنى بسٌدي بوزٌد حول 

طلب احداث دائرة تدخل عقاري ضمن مثال التهٌئة العمــرانٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌــــــد على 

ة ــــ متاخمسٌدي بوزٌد10662  هك تابعة للرسم العقاري 120 حوالًمسحتقطـعة ارض 

از مشارٌع ـــلتقسٌم الٌاسمٌن المنجز من طرؾ الوكالة وذلك لتوسعة التقسٌم المذكور وانج

 عمرانٌة مستقبلٌة بالجهة 

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس مقترح الموافقة على هذا الطلب 

 حتى تتمكن الوكالة من انجاز مشارٌعها فً افضل الظروؾ

.وقد وافق االعضاء الحاضرون باالجمـــــــــــــــــــــــاع  
 

 

                                                                                                                                   ورفعت الجلسة حوالي الساعة منتصف النهــــــــــــــار

رئيس النيابة الخصوصية                                                              

  عبد السالم خضر 

 
 

 


