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: محضر جمسة

 2019الدورة العادية الثانية لسنة 
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 لممجمس البمدي بسيدي بوزيد 2019 انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية الثانية لسنة 
 رئيـس عبد القادر ناجــــــــــــــــــي عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد 2019 /30/05يــــــــــــــوم الخميس

 :البمدية وحضور السادة أعضاء المجمس

زينب - عماد بالقاضي– نايمـــــــــــــــــــة قــــــــــــادري - محمد المنجي أوالد احمد بن عمي– مبروكة  زعفوري –
منصور – منصف خميفي– بشيـــــــــــــر جــــــــــاللي  ميا دبش - أسماء غربـــــــــي– ليمى نصيــــــــــــــــــري– صالحي 
مبروك - زىير قـــــــادري - - حميمـــــــــــة نصيـري منجــي بن احمـــد عجمي - عــواطـــف برقوقي–عبدولي 
عبد الحميم ىاني حيــــاة العيفي و فــــــــــــــــوزي -الحبيب ظاىري -ضحى ىمامي - احمد عافي – برقــوقي 

 كما حضر الجمسة كذلك السيد أسامة السعيدي القابض البمدي- الرقيق

مريم - صـابرة عزري-  عمي عافي– امال قمودي– : وتغيب عن الجمسة بدون عذر الســـيدات والســـــــادة
 ريم النصيري ومنتصر دالي وتغيبت بعذر اآلنسة ذكـــــــــرى ابراىمي- بوسفي



أتشـــــــــــــــرف " :وقد صدر لمسادة أعضاء المجمس البمدي استدعـــــــــــــــاء في الغرض ىذا نصـــــــــــــــــــو
 2019 اشغال الدورة العادية الثانية لممجمس البمدي بسيدي بوزـيـــــد لسنــة باستدعائكم لحضور

ة وذلك لتدارس ـيــ عمـــى السـاعــــة التاسعة صباحـــا بمقـر البمد2019 ماي 30يـــوم الخميس المقررعقدىا 
تقرير لجنة الشباب والرياضة – 3-تسوية وضعيات عقارية– 2-مسائــــــــــــــل ماليـــــــــة -1-:جـــــدول األعمـال التالي

  تجديد ممثل لمبمدية بمجمس إدارة ســـــــــوق االنتاج  –5-تقرير لجنة المراجعة  – 4- والطفولة حول النظــــــــام  الداخمي لممسبح البمدي 

 و حضر الجمسة ممثمين عن بعض اإلدارات الجيويــــة والمحميـــــــــــــــــة والمجتمـــــــــع المدنــــــــــــي بسيدي بوزيد 
 .ووسائل اإلعالم وبعض المواطنين

في بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكل الحضــــــور شاكرا إياىم عمى قبول الدعـــــــــــوة   
  . 2019لحضور جمسة الدورة العادية الثانية لممجمس البمدي لسنــــة  

 : 2019 لمناقشة جدول أعمال الدورة العادية الثانية لسنة الحضوراثر ذلك انتقل 

: مسائـــــل مـــاليـــــــــــــة .1
  :  2018مناقشة الحساب المالي لسنة ** 

 ذكر السيد رئيس البمدية الســــادة األعضاء بالفصل 2018قبل انطالق مناقشة الحساب المالي لسنة 
 المتعمق بمجمة الجماعات المحمية والذي بموجبو وقع 2018 لسنة 29 من القانون األساسي عدد 218

 والذي كان عمى النحو 2018انتخاب السيد بشير جاللي لترأس جمســــة مناقشة الحساب المالي لسنة 
 : التالي

 (بحساب الدينار)مقابيض العنوان االول * 

 بيــــــــــــــــان المقابيض تقديرات الميزانية المقابيض المنجزة
 المعاليم عمى العقارات واألنشطة: الصنف األول 1.584.000,000 1.494.157,509



 مداخيل إشغال الممك المشترك: الصنف الثاني 3.768.000,000 3.906.646,759

معاليم الموجبات والرخص اإلدارية : الصنف الثالث 474.400,000 490.580,905
 ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 المداخيل  الجبائية االعتيادية: الصنف الرابع 10.600,000 6.559,806
 مداخيل أمالك البمدية االعتيادية: الصنف الخامس 455.000,000 236.040,516 

 المداخيل المالية االعتيادية: الصنف السادس 1.305.000,000 7.655.574,460

 الجممــــــــــــــة 7.600.000,000 7.655.574,460

 (بحساب الدينار)مصاريف العنوان األول *

 بيــــــــــــــــان المصاريف االعتمادات النيائية مصاريف مأمورة
 التأجير العمومي: القسم األول 3.300.000,000 2.672.771,430

 وسائل المصالح: القسم الثاني 1.506.000,000 1.319.011,715

 التدخل العمومي: القسم الثالث 524.000,000 482.801,418

 نفقات التصرف الطارئة: القسم الرابع 758.000 ---

 فوائد الدين: القسم الخامس 269.242,000 269.241,423

 الجممــــــــــــــة 5.600.000,000 4.743.825,986
 (بحساب الدينار)مقابيض العنوان الثاني *

 بيــــــــــــــــان المقابيض تقديرات الميزانية مصاريف مأمورة
 الجزء الثالث والرابع

 منح التجييز : الصنف السابع  1.293,360 734.293,360
 مدخرات وموارد مختمفة: الصنف الثامن  6.485.298,154 6.487.156,794
 موارد االقتراض الداخمي: الصنف التاسع 12.778,486 1.285.622,780



 الجممــــــــــــــــــــــــة 6.500.000,000 8.582.703,974
 الجــــــــــــزء الخامس

الموارد المتأتية من : الصنف الثاني عشر  --------- 75.631,040
 االعتمادات المحالة

الجممــــــــــــــــــــــــة العامة  6.500.000,000 8.582.703,974
 
 (بحساب الدينار)مصاريف العنوان الثاني *

 بيــــــــــــــــان المصاريف االعتمادات النيائية مصاريف مأمورة
 جممة نفقات الجزأين الثالث والرابع 10.507.072,934 3.968.013,199

 جممة نفقات الجزء الخامس 75.631,040 16.964,640

 الجممــــــــــــــــــــــــة 10.582.703,974 3.984.977,839
 . وقد وافق األعضـــــــــــــاء الحاضرون باإلجماع

 وقع إعادة رئاسة الجمسة لمسيد عبد القادر ناجي 2018اثر االنتياء من  مناقشة الحساب المالي لسنة 
 :رئيس البمدية لمواصمة دراسة جدول أعمال الدورة

 :تحويل اعتماد داخل العنوان األول**

اعتبارا لمحاجة الممحة لزيادة دعم الجمعيات الثقافية والمساىمة في تنظيم الميرجانـــــــــات والتظاىرات 
وعمال بالقانون عدد ,  ال يفي بالحاجة 2019الثقافية وحيث ان المبمغ المرصـود بميزانية البمدية لسنـة 

 المتعمــق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحمية 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 35
عرض السيد رئيس البمدية عمى أنظـــار أعضاء المجمس مقترحا لتحويل اعتمــــاد داخل العنوان األول ,

 :حسب الجدول التالي



. وقد وافق األعضـــــــــــــاء الحاضرون باإلجماع

 :تسوية وضعيات عقارية .2
  2019 ماي23اجتمعت المجنة البمدية المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية يوم الخميس 

ممفا تتعمق بتسوية  (23)عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمدية و نظرت في ثالثة و عشرين 
 :  وضعيات عقارية أبدت رأييا فييا كما يمي

 محمد المولدي بن البشير بن حميده شعيبي (1

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب

محمد المولدي بن البشير بن حميده -   
 شعيبي

حي النور  – 310  م م 408
 الغربي

  سكن

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

 و لــــــــــــــــــــم يقم البائع 09/06/1990انجرت لو بموجب الشراء من البشير بن حميدة بن عمي شعيبي في 
و حيث أن الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي باسم صاحب الطمب  .  بتسوية وضعيتو مع البمدية

 ترفيع اعتمادات تخفيض  اعتمادات
عنوان  المبمغ

 الفصل
  التبويب عنوان الفصل المبمغ التبويب

مصاريف  6.300,000
 الوقاية الصحية

المساىمــــــــة في  21.900.000 03302 0025 000
تنظيم الميرجانات 
 والتظاىرات الثقافية

000 0006 03305 

 03305 0099 000 تدخالت  اخرى 10.000,000
 04400 0001 000 نفقات طارئة 5.600,000

21.900.00
 الجمــــــــــــمة 21.900.000 الجمــــــــــــمة 0



و بعد االطــــــــــــــــــــــــــالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 19/03/2019  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019

 سيدي بوزيد و 310 م م  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 408تبيـــــــــــــــــــن أن قطعة األرض تمسح 
 في تسوية باألمر تاريخ بنائو قديم و يرغب المعني RDC+1مسيجة و مقام عمييا  محل سكنى 

 .الوضعية مع البمدية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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

محمد األمين بن محفوظ ىاني  (2

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب

حي اوالد  – 298  م م 187 محمد األمين بن محفوظ ىاني-   
 بميادي

  سكن

 

. تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي سيدي بوزيد 

انجرت لو بموجب الحوز و التصرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادة 
 . 06/02/2019العمدة المؤرخة في 

و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 25/03/2019  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019

 سيدي بوزيد و مسيجة و 298 م م و مشمولة بالرسم العقاري عدد 187تبين أن قطعة األرض تمسح 
 . تاريخ بنائو قديم RDC+1مقام عمييا  محل سكنى 

.  في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورةباألمرو يرغب المعني 



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

بوعمي بن البشير عـــــــــــــامري   : عبداهلل بن محمد عـــــــــــــــــــــــامري  و اعتراض المواطن: طمب المواطن  (3

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

  عبداهلل بن محمد عامري : المواطن    طمب

   بوعمي بن البشير عامري: و اعتراض المواطن  

حي النور  – 310  م م 350
 الغربي

  سكن

.  سيدي بوزيد  310 م م مشمولة بالرسم العقاري عدد 350قطعة أرض بيضاء تمسح 

انجرت لصاحب الطمب عبداهلل عامري بموجب الشراء من  خميل بن عبدالمؤمن العيفي في حقو و حق 
موكالتو نعيمة  سعاد ابنتي عبدالمؤمن العيفي و والدتو عمجية بنت الحسين العيفي  المنجرة ليم باالرث 
عن مورثيم عبدالمؤمن العيفي حسب ما ذكروا بعقد البيع المبرم بينيم و بين صاحب الطمب فـــــــــــــــــــــــــــي 

.  و لم يقم مورثيم بتسوية وضعيتو سابقا مع البمدية10 عدد 69 صحيفة 2014 جويمية 16

. و قد ورد ضده اعتراض من طرف بوعمي بن البشير عامري 

 تم 4732و حيث قام صاحب الطمب بقضية استحقاقية لدى المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد تحت عدد 
.  بعدم سماع دعواه و ابقاء مصاريفيا محمولة عميو 22/12/2016الحكم فييا بتاريخ 

و حيث اتضح لممحكمة بالرجوع إلى تقرير االختبار المنجز من قبل الخبير السيد المنجي لشيب 
 310 أن العقار محل النزاع مشمول بالرسم العقاري عدد 99454بمقتضى االذن عمى العريضة عدد 

سيدي بوزيد و ىو عمى ممك بمدية سيدي بوزيد و بالتالي فإن انطباق العقد سند الدعوى عمى العقار 
. محل النزاع ال أثر لو عمى المسألة االستحقاقية

 تبين قطعة 19/03/2019و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 
.  االرض مشمولة بالرسم المذكور و ىي أرض بيضاء و محل نزاع بين األطراف المذكورة أعاله



 بتاريخ 2 و عدد 23/7/1979 بتاريخ 67مع الجدير بالمالحظة أن منشور وزارة الداخمية عدد 
 ينصان عمى أنو  ال يمكن الحياد عن طريقة التفويت باإلشيار و المزاد العمني و 7/01/2004

االلتجاء إلى البيع بالمراضاة إال في الحاالت االضطرارية النادرة التي يتعين تعميميا بممحوظة تفسيرية 
تعرض عمى الوزارة مشفوعة بمداولة المجمس البمدي في الغرض و بجميع المؤيدات الالزمة لذلك و برأي 

كما أن تقرير االختبار المعد من طرف مصالح وزارة أمالك الدولة و الشؤون . سمطة اإلشراف الجيوية
 ينص عمى أن المقاسم الشاغرة يتعين التفويت فييا عن طريق المزايدة 2019 فيفري 01العقارية بتاريخ 

. العمنية

 .وقد رفض األعضاء الحاضرون باإلجماع التفويت في القطعة المذكورة ألنيا أرض بيضاء مستثناة من التسوية 

عبد الوىاب بن رابح بن يوسف عموي  -  4

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب

عبد الوىاب بن رابح بن يوسف عموي -   

 

حي النور  – 310  م م 230
 الغربي

  سكن

 

انجرت لو بموجب . تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي سيدي بوزيد 
.  و لم يقم البائع بتسوية وضعيتو مع البمدية12/05/2015رابح بن يوسف بن صغير عموي في  التنازل من

  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 تبين أن قطعة األرض تمسح 19/03/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  سيدي بوزيد و مسيجة و بيضاء 310 م م  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 230

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

 بتاريخ 2 و عدد 23/7/1979  بتاريخ 67منشور وزارة الداخمية عدد   أنمع الجدير بالمالحظة
عمى أنو  ال يمكن الحياد عن طريقة التفويت باإلشيار و المزاد العمني و  ينصان  7/01/2004

االلتجاء إلى البيع بالمراضاة إال في الحاالت االضطرارية النادرة التي يتعين تعميميا بممحوظة تفسيرية 



تعرض عمى الوزارة مشفوعة بمداولة المجمس البمدي في الغرض و بجميع المؤيدات الالزمة لذلك و برأي 
. سمطة اإلشراف الجيوية

 ينص 2019 فيفري 01كما أن تقرير االختبار المعد من طرف مصالح وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 
. عمى أن المقاسم الشاغرة يتعين التفويت فييا عن طريق المزايدة العمنية

.  وقد رفض األعضاء الحاضرون باإلجماع التفويت في القطعة المذكورة ألنيا أرض بيضاء مستثناة من التسوية 

 محمد الصالح بن جيالني بن عمي السايح ىاني -  5

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

محمد الصالح بن جيالني بن عمي السايح ىاني -   

 

حي اوالد  – 298  م م 321
 بميادي

  سكن

.  تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي سيدي بوزيد    

انجرت لو بموجب الحوز و التصرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادتي العمدة 
. 16/04/2019 و في 25/02/2016المؤرختين   في 

 لكن لم يدل بالعقد الذي 1980و حيث ذكر بطمبو أن القطعة انجرت لو بالشراء من عاللة بن عثمان ظاىري سنة 
 يفيد أنو اشترى القطعة من المواطن المذكور بدون 2019 أفريل 12يفيد ذلك، و تقدم بتصريح عمى الشرف مؤرخ في 

. عقد

 المعد من طرف ديوان قيس االراضي و المسح العقاري في 91001و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة عدد 
 تبين 19/03/2019  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019 جانفي 30

 سيدي بوزيد و مسيجة و مقام عمييا  محل 298 م م و مشمولة بالرسم العقاري عدد 321أن قطعة األرض تمسح 
 .سكنى تاريخ بنائو قديم

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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



 ورثة المرحوم اليادي بن عبدالحفيظ بن عبداهلل صغروني -  6

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

ورثة المرحوم اليادي بن عبدالحفيظ بن عبداهلل 
 صغروني

 

 م م  377

م م مساحة 350-
اصمية 

 م م مساحة زائدة27-

 

حي النور  – 310
 الغربي

  سكن

 

 5898حسب نسخة من حجة وفاتو عدد الضبط :     ورثة المرحوم اليادي بن عبدالحفيظ بن عبداهلل صغروني و ىم
- 1: زوجتو عبيدية و أبناؤه منيا :   و ىم 22/12/2004 من محكمة الناحية بسيدي بوزيد في 384عدد الممف 

.  خالد - 7أمال ،   – 6محمد ،           – 5نزيية ،  – 4رضا ،   – 3احمد ،  – 2عبدالحفيظ ، 

تقدم الورثة المذكورون  بمطمب كتب تكميمي عن قطعة األرض موضوع عقد البيع المبرم بين مورثيم و بين البمدية في 
 الماسحة 720 تحت عدد 1988 أكتوبر 26 المسجل في 1988 أكتوبر 15 المصادق عميو في 27/07/1988

  2019  م م و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 350
 تبين أن قطعة األرض 10/04/2019و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

مترا مربعا عن المساحة  (27) أي بزيادة سبعة و عشرون 310 م م مشمولة  بالرسم العقاري عدد 377تمسح 
و يرغب الورثة المذكورون في تمكينيم من ,  محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم03المذكورة بالعقد ، و ىي  مقام عمييا 
. كتب تكميمي و رفع اليد عن العقار

 م م  بالثمن المطبق 27  وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع عمى  التفويت ليم في المساحة الزائدة المقدرة بـ
كتب  عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية التفويت  و تمكينيم من

 .تكميمي يتم التنصيص فيو عمى خالص المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل المبيع

 

 



 محمد بن صالح بن محمد عمري -  7

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

 محمد بن صالح بن محمد عمري

 

حي اوالد  – 298  م م 442
 بميادي

  سكن

 

.   تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي سيدي بوزيد 

. انجرت لو بموجب الحوز و التصرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي 

 المعد من طرف ديوان قيس االراضي و المسح العقاري في     91026و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة عدد 
           11/04/2019  و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019 جانفي 30

 سيدي بوزيد و مسيجة و مقام عمييا  298 م م و مشمولة بالرسم العقاري عدد 442تبين أن قطعة األرض تمسح 
. محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم 

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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

 عبد المطيف بن محمد بن السيد حجالوي -  8

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب    

 م م  740 عبد المطيف بن محمد بن السيد حجالوي-  

م م سكني ا 699

 م م تجاري27-

نيج  – 10170
عمي البميوان 

 المنطقة المركزية

  سكني وتجاري

.   تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بنيج عمي البميوان بالمنطقة المركزية بسيدي بوزيد 



          1997 مارس 18انجرت لو بموجب التنازل من ورثة والده و حجة مقاسمة بينو و بين شقيقو محمد نورالدين في 
 لكنو لم يقم بإتمام إجراءات التعاقد 31/10/1973 في 860كما أن والدىم انجرت لو بموجب وصل خالص عدد 

. آنذاك

. و حيث أن وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي بإسم صاحب الطمب

  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
    تبين أن قطعة األرض تمسح 11/04/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد، مسيجة، مقام عمييا  10170 م م تجاري و مشمولة بالرسم العقاري عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 44 م م    منيا 740
.  م م  تاريخ بنائيا قديم696 م م و محالت سكنى مساحتيا 44محل تجاري مساحتو 

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

 وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع عمى التفويت لو في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى المساحات 
 م م  حسب تقرير االختبار المعمول بو 44 م م  والمستغمة تجاريا في مساحة 696المستغمة سكنيا في مساحة 

. عند إتمام عممية التفويت

 

أمير بن النوري بن محمد جاللي  -  9

 

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب   

حي النور  – 310  م م 134 أمير بن النوري بن محمد جاللي-  
 الغربي

  سكن

 

.    تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

 64 ص 969 عدد 2019 مارس 29انجرت لو بموجب التنازل من ورثة والده المرحوم النوري بن محمد بن شمقوم في 
 .



  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
    تبين أن قطعة األرض تمسح 12/04/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  سيدي بوزيد و مسيجة و مقام عمييا  محل سكنى تاريخ بنائو قديم310 م م   و مشمولة بالرسم العقاري عدد 134

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو مباشرة في المساحة المذكورة

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

 العربي بن عمي بن نصيف غربي  - 10

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب  

 العربي بن عمي بن نصيف غربي - 

 

حي النور  – 310  م م 724
 الغربي

  سكن

 

.     تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

انجرت لو بموجب الحوز و التصرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة 
  .19/03/2019في 

  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 تبين أن قطعة األرض تمسح 12/04/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد و مقام عمييا  محل سكنى  و مستودع تاريخ بنائو 310 م م      و مشمولة بالرسم العقاري عدد 724
. قديم 

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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

 عبد الحفيظ بن عمي بن نصيف غربي  - 11



 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب     

 عبد الحفيظ بن عمي بن نصيف غربي - 

 

حي النور  – 310  م م 750
 الغربي

  سكن

.      تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

انجرت لو بموجب الحوز و التصــــــــــــــــــــرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادة العمدة 
  .18/03/2019المؤرخة في 

  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 تبين أن قطعة األرض 12/04/2019خالل المعاينة الميدانية التــــــــــــــــــي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا  محل سكنى  و تاريخ بنائو 310م و مشمولة بالرسم العقاري عدد .  م750تمسح 
. قديم 

و حيث أن المعني باألمر لو .و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة
. عقارات أخرى موضوع عقود مع البمدية

. لذلك أبدى اعضاء المجمس البمدي رأييم باالجماع إرجاء النظر لمزيد التحري

عبد الحفيظ بن عمي بن نصيف غربي و فتحي بن احمد بن عمي غربي  – 12

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

عبد الحفيظ بن عمي بن نصيف غربي و فتحي 
 بن احمد بن عمي غربي

 م م  182

م م سكني ا 132

 م م تجاري50-

حي اوالد  – 298
 بميادي

  سكن وتجاري

.   تقدم المواطنان المذكوران بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

 و حسب رسم إشياد بينيما 02/04/2019 و 01انجرت ليما بموجب الحوز و التصرف حسب شيادتي العمدة المؤرختين في 
 مفاده أن العقار ممك مشترك و مناصفـــــــــــــــــة بينيما، كما أن وثائق  الماء الصالح 108 ص 06 عدد 04/2019 /08مؤرخ في 

 .لمشراب و النور الكيربائي بإسم عبد الحفيظ غربي



  و من خالل 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 م م   182 تبين أن قطعة األرض تمسح 18/04/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد مقام عمييا  محالت تجارية و محالت 310 و مشمولة بالرسم العقاري عدد P.A م م تجاري حسب  50منيا 
. و يرغب المعنيان باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت ليما في المساحة المذكورة. سكنى  تاريخ بنائيا قديم 

. و حيث أن المسمى عبدالحفيظ غربي لو عقارات أخرى موضوع عقود مع البمدية

. لذلك أبدى اعضاء المجمس البمدي رأييم باالجماع إرجاء النظر لمزيد التحري

 محمد عمي بن الحاج عمي بن حمد سميماني -  13

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب  

حي اوالد  – 298  م م 1224 محمد عمي بن الحاج عمي بن حمد سميماني-  
 بميادي

  سكن

األول :  بمطمب رفع يد عن قطعة األرض موضوع عقدي البيع المبرمين بينو و بين البمدية   تقدم المواطن المذكور
 تحت عدد 1998 ديسمبر 24 المسجل في 1998 أكتوبر 06  المصادق عميو في 07/01/1998بتاريخ 

 مجمد 12/01/1999 سيدي بوزيد في 298 م م مرسم بإسمو بالرسم العقاري عدد 408  حول مساحة 98102106
 أفريل 13 المسجل في 2010 أفريل 08 المصادق عميو في 2010 مارس 30 ، والثاني بتاريخ 1337 عدد 22

 سيدي بوزيد في 298 م م مرسم بإسمو بالرسم العقاري عدد 816 حول مساحة 10101772 تحت عدد 2010
 . 88 عدد 10/2010  مجمد 21/05/2010

 و من خالل 2019و بعد االطالع عمى مثال االشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 تبين قطعة االرض مشمولة بالرسم 23/04/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  م م  مسيجة و مقام عمييا محالت سكنى تاريخ بنائيا قديم 1224المذكور  و تمسح في جممتيا 

 .وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع عمى تمكينو من رفع اليد عمى كامل العقار 

 

 



منصف بن عمي بن وصيف غربي   -  14

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

 منصف بن عمي بن وصيف غربي

 

حي النور  – 310  م م 353
 الغربي

  سكن

. تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

انجرت لو بموجب الحوز و التصرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة 
  .04/03/2019في 

  و من خالل 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 م 353 تبين أن قطعة األرض تمسح 24/04/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا  محل سكنى  و تاريخ بنائو قديم و يرغب 310م و مشمولة بالرسم العقاري عدد 
. المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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

محمد الصادق بن عمي بن عمر الطوالي نايمي   - 15

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

حي اوالد  – 298  م م 316 محمد الصادق بن عمي بن عمر الطوالي  نايمي
 بميادي

  سكن

.  تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي بسيدي بوزيد 

 81,900 دفع بمقتضاه مبمغ 2/2/1982 بتاريخ 91انجرت لو بموجب الشراء من البمدية حسب نسخة من وصل عدد 
 بتاريخ 27/82م م لكن لم يقع إتمام إجراءات التعاقد ، و حسب رخصة بناء سياج عدد /   مي 300د بحساب 

 .كما أن وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي باسمو .2/3/1982



  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 تبين أن قطعة األرض تمسح 03/05/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

و , سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا  محل سكنى  و تاريخ بنائو قديم298 م م و مشمولة بالرسم العقاري عدد 316
. يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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

منجي بن الحسين بن حمد حمدوني   -  16

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

 منجي بن الحسين بن حمد حمدوني

 

حي النور  – 310  م م 95
 الغربي

  سكن

. تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

انجرت لو بموجب االرث عن والدتو جنات بنت بمقاسم بن الحاج عمي الصالح حمدوني المنجرة لــــــــــــــــــــــيا بالحوز و 
 و وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي التي ىي 10/01/2019التصرف حسب شيادة العمدة المؤرخة في 

. باسميا 

 عدد 125و حيث أن طالب التسوية ىو الوارث الوحيد ليا حسب نسخة طبق األصل من حجة وفاتيا عدد الممف بيا 
 . 18/05/2011 مستخرجة من محكمة ناحية سيدي بوزيد بتاريخ 929الضبط 

  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 تبين أن قطعة األرض 03/05/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريــــــــــــــــــخ 

 سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا محل سكنى تاريخ بنائو 310 م م و مشمولــــــــــــــــــــــــة بالرسم العقاري عدد 95تمسح 
 وقد وافق األعضاء الحاضرون +قديم  و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو ا لمساحة 

باإلجماع  عمى التفويت لو في المساحة المذكورة  بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير 
. االختبار المعمول بو عند إتمام عممية التفويت

 



ابراىيم بن عمي بن محمود قمودي   -  17

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

حي النور  – 310  م م 752 ابراىيم بن عمي بن محمود قمودي-  
 الغربي

  سكن

 

انجرت لو بموجب .     تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 
 03/05/2019الحوز و التصرف حسب وثائق  الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة في 

. 

  و من خالل 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 م 752 تبين أن قطعة األرض تمسح 10/05/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا  محالت سكنى  و تاريخ بنائيا قديم 310م      و مشمولة بالرسم العقاري عدد 

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

 أن األرض المذكورة موضوع عقد بين البمدية و بين عمي بن محمود بن ابراىيم قمودي مؤرخ   مع الجدير بالمالحظة
 لكن األرض غير خالصة و 1980 أكتوبر 16 مصادق عميو من طرف سمطة االشراف في 1978 جويمية 26في 

. العقد غير مسجل ، و لم يقدم صاحب الطمب ما يفيد انتقال التممك لفائدتو

وقد رفض األعضاء الحاضرون باإلجماع التفويت في القطعة المذكورة لتقديم ما يفيد انتقال التممك لفائدة صاحب 
. الطمب

نورالدين بن صالح بن محمد عشوري    - 18

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

حي اوالد  – 298  م م 392 نور الدين بن صالح بن محمد عشوري - 
 بميادي

  سكن

 



انجرت لو بموجب .     تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي بسيدي بوزيد 
كما أن وثائق  الماء  . 1994 أوت 01الشراء من نائمي محسن بن العمري بن عثمان ظاىري حسب عقد بينيما في 

. الصالح لمشراب و النور الكيربائي بإسمو

  و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير مارس 
 تبين أن قطعة األرض 14/05/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريــــــــــــــــــخ 

 سيدي بوزيد مسيجــــــــــــــة و مقام عمييا  محل سكنى  و مستودع 298م  ومشمولة بالرسم العقاري عدد .  م392تمسح 
. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة.تاريخ بنائيا قديم 

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

عمي بن عمر بن محمد اليمامي   - 19

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

حي النور  – 310  م م 196 عمي بن عمر بن محمد اليمامي
 الغربي

  سكن

انجرت لو بموجب .   تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 
 و أداء شيادة مؤرخ في 13/02/2019الحوز و التصرف حسب وثائق  النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة في 

 .2018 ديسمبر 12

 المعد من طرف ديوان قيس األراضي و المسح العقاري            91071و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة عدد 
 14/05/2019   و من خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019 مارس 12في 

 سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا  محل 310 م م و مشمولة بالرسم العقاري عدد 196تبين أن قطعة األرض تمسح 
. سكنى   و تاريخ بنائيا قديم 

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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



ورثة المرحوم االزىر بن بمقاسم بن سعد رابحي   - 20

بمقاسم - 1:     ورثة المرحوم االزىر بن بمقاسم بن سعد رابحي و ىم أبناؤه من زوجتو بشرة رابحية المتوفاة من قبمو 
حسب نسخة من حجة وفاتو  عدد  )ليمى رابحي  – 5عزيز رابحي  – 4فتحي رابحي   – 3ربح رابحي - 2رابحي 
(. 18/07/2018 بتاريخ 2018/311 عدد الضبط 269الممف 

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

حي اوالد  – 298  م م 987 ورثة المرحوم االزىر بن بمقاسم بن سعد رابحي- 
 بميادي

  سكن

تقدم الورثة المذكورون  بمطمب كتب تكميمي عن قطعة األرض موضوع عقدي البيع المبرمين بين البمدية و بين 
 مسجل في 16/10/1980 مصادق في 26/7/1978االول في  : مورثيم المرحوم االزىر بن بمقاسم بن سعد رابحي

 مسجل في 11/3/1992 مصادق في 26/2/1992 م م و الثاني في 800 لمساحة 439 عدد 8/10/1983
 في 298 م م ، مرسمين باسمو بالممكية العقارية بالرسم العقاري عدد 210 لمساحة 160 عدد 13/3/1983
 . 2019 أفريل 16 حسب شيادة اشتراك في الممكية مؤرخة في 27/1 عدد 19 مجمد 08/02/1996

   و مـــــــــــــن 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير فيفري 
 987 تبين أن المساحة الجممية 14/05/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 م م ، مشمولة بالرسم 23م م  و ليست كما ذكر بالعقد و بشيادة االشتراك في الممكية المذكورين أعاله  أي بنقص 
و يرغب , العقاري المذكور و كل القطعة مسيجة و مقام عمييا  محالت سكنى و محالت تجارية تاريخ بنائيا قديم 

الورثة المذكورون في تمكينيم من كتب تكميمــــــــــــــــي لتصحيح المساحة و رفع اليد لشطب شرط سقوط الحق من السجل 
. العقاري

وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع عمى تمكينيم من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو عمى عدم مطالبة البمدية 
 . م م فقط 987بالمساحة الناقصة و عمى رفع اليد عمى مساحة 

 

 

 



مروان بن محمد السيد بن محمد غزال حامدي  -  21

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

حي  – 310  م م 320 مروان بن محمد السيد بن محمد غزال حامدي
 النور الغربي

  سكن

 

.      تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 

م و كتب . م 503 لمساحة 526 عدد 194 ص 2017 مارس 28انجرت لو بموجب تنـــــــــــــــــــــــــازل من والده في 
. كما أن وثائق  النور الكيربائي فقط بإسمو.336 عدد 118 ص 2019 ماي 15توضيحي بتاريخ 

 و من خالل 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 م م مشمولة 320 تبين أن مساحة 13/05/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

كل القطعة مسيجة و مقام عمييا  ,  سيدي بوزيد و المساحة المتبقية خارجة عن الرسم المذكور310بالرسم العقاري عدد 
. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة,محل سكنى  تاريخ بنائيا قديم 

 وقد رفض األعضاء الحاضرون باإلجماع التفويت في القطعة المذكورة ألنو عقار مكتنف 

مروان بن محمد السيد بن محمد غزال حامدي    - 22

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

مروان بن محمد السيد بن محمد غزال -   
 حامدي

حي النور  – 310  م م 244
 الغربي

  سكن

 

انجرت لو بموجب .     تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 
 ماي 15 م م و كتب توضيحي بتاريخ 244 لمساحة 272 عدد 75 ص 2018 جويمية 23تنازل من والده  في 

. و لم يتقدم بوثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي.337 عدد 119 ص 2019



   و من 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير أفريل 
 م م 244 تبين أن مساحة 13/05/2019خالل المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

. تاريخ بنائيا قديم  (RC+1 سيدي بوزيد مسيجة و مقام عمييا  محل سكنى 310مشمولة بالرسم العقاري عدد 

. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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

الحبيب بن محمد بن محمود قمودي    - 23

 المالحظات  الرسم العقاري (م.م)مساحة القطعة                االسم والمقب 

 الحبيب بن محمد بن محمود قمودي

 

حي اوالد  – 298 م م 358
 بميادي

  سكن

 

انجرت لو بموجب .     تقدم المواطن المذكور بممف تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 
 18/09/2018الحوز و التصرف حسب وثائق الماء الصالح لمشراب و  النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة في 

. 

   و من خالل 2019و بعد االطالع عمى مثال األشغال المختمفة المعد من طرف خبير في المساحة خالل شير ماي
 م 358 تبين أن قطعة األرض تمسح 22/05/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد مسيجة مقام عمييا محل سكنى و يرغب المعني باالمر في تسوية 310م  و مشمولة بالرسم العقاري عدد 
. الوضعية و ذلك بالتفويت لو في المساحة المذكورة

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



تقرير لجنة الشباب والرياضة والطفولـــة حول النظــــــــام  .3
 :الداخمي لممسبح البمدي

لجنة الشباب والرياضة والطفولة عمى أنظـــــــــار أعضاء المجمس   عرض السيد رئيـــــس 
البمدي النظام الداخمي لممسبح البمدي  المغطى ومقترحات حول معاليـــــم االشتراك بالمسبح 

البمدية وبقية المرافق الرياضية البمدية األخرى كذلك قدم السيد رئيس المجنة لمحة عن المنخ 
المزمع تقديميا لمختمف اليياكل المشرفــة عمى ىذه المنشات الرياضية 

 وبعد مناقشة الموضوع من كل جوانبو وخاصة القانونية منيا

عادة ــــــــق رر المجمس البمدي باإلجماع إرجاء النظر في الموضوع لمزيد التحري والدرس وا 
  .2019 جوان 11النظر فيو خالل جمسة استثنائية تنعقد يــوم 

 : تقرير لجنــــــة المراجعـــة.4
 لمنظر في بعض المطالب واالعتراضات المتعمقة بطمب الحط 21/03/2019تبعا لتقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ 

مطالب في العقارات مطالب في تحيين  المساحة المغطـــــــــــــــاة  والكمي عمى المعموم الموظف عمى العقارات المبنية و 
المكررة  ، وبعد التثبت من كافة الوثائق المؤيدة قدم السيد رئيس البمدية مقترحا لتسوية الوضعيات المبينة بالجداول 

: التالية
 
( III من مجمة الجباية المحمية الفقرة 6الفصل) :الحط الكمي لممعموم عمى العقارات المبنية-1
المبالغ المثقمة  سنوات التثقيل الفصل االسم والمقب 

في السنة  
اقتراح المجنة 

 الموافقة عمى طرح المعموم  32,000 2007/2019 020037083001مباركة بنت صغير عبادلية  
 الموافقة عمى طرح المعموم  19,200 2007/2019 070273013001االزىر بن خذيري نصيري 

 الموافقة عمى طرح المعموم  11,200 2007/2019 060242077001فاطمة بنت احمد عمار رابحية 
 الموافقة عمى طرح المعموم  18,000 2015/2019 020058026002حسين بن المولدي عباسي 



 الموافقة عمى طرح المعموم  11,200 2007/2019 090435036001محمد مقطوف بن الطيب نصري 
 

زينة بنت المولدي عباسية  
  

 الموافقة عمى طرح المعموم  19,600 2007/2019 020057058001
 الموافقة عمى طرح المعموم  11,250 2015/2019 020057059002
 الموافقة عمى طرح المعموم  11,250 2015/2019 020057060002

 الموافقة عمى طرح المعموم  22,400 2007/2019 090407001201الجمعي بن الحبيب سميماني  
 الموافقة عمى طرح المعموم  16,000 2007/2019 070283026001مختار بن عباس سعيدي  

 الموافقة عمى طرح المعموم  14,000 2007/2019 070283014001طاىر بن بمقاسم قادري 
 الموافقة عمى طرح المعموم  97,920 2018/2019 027300000001محمد بن صالح ظاىري 

 الموافقة عمى طرح المعموم  25,600 2007/2019 020036033001
 الموافقة عمى طرح المعموم  28,000 2007/2019 070284023001حسين بن التومي غربي 

 الموافقة عمى طرح المعموم  10,800 2007/2019 070280007001فرج بن بمقاسم التميمي 
 الموافقة عمى طرح المعموم  24,000 2007/2019 020037077001عمي بن بكار ابراىمي  

 الموافقة عمى طرح المعموم  28,800 2007/2019 020058023001عبيدي بن المولدي عباسي 
 الموافقة عمى طرح المعموم  19,200 2007/2019 070278011131احمد بن امحمد خبابي 

 الموافقة عمى طرح المعموم  16,000 2007/2019 070292001001مونيرة بنت عمي امبارك 
 الموافقة عمى طرح المعموم  12,000 2007/2019 070287015001عبد اهلل بن االزىر اوالد احمد بن عمي  

 الموافقة عمى طرح المعموم  14,000 2007/2019 040107014001يقوتة بن عمي المكي عكريمية 
 الموافقة عمى طرح المعموم  2,520 2007/2019 090419002301عادل بن محمد المنور عجمي  

 الموافقة عمى طرح المعموم  19,200 2007/2019 020045035001حميمة بنت بوزيد شمبي 
 الموافقة عمى طرح المعموم  73,080 2007/2019 030105040001طاىر بن محمد سميماني  
 الموافقة عمى طرح المعموم  51,840 2007/2019 020054061001المنصف بن العيد جابمي 

 الموافقة عمى طرح المعموم  22,400 2007/2019 020037010001ناجية بنت الكافي عبدولي  
 الموافقة عمى طرح المعموم  32,000 2007/2019 010014007001صالح بن محمد عمري  

 الموافقة عمى طرح المعموم  19,550 2007/2019 080380003210ام الزين بنت معتوق نصيري 
 الموافقة عمى طرح المعموم  22,400 2007/2019 050198005001االخضر بن الطاىر بن محمد عافي  

 الموافقة عمى طرح المعموم  25,200 2007/2019 090407041001
 الموافقة عمى طرح المعموم  24,750 2012/2019 100215482012المبروك بن الطيب امميكي 

 الموافقة عمى طرح المعموم  28,000 2007/2019 070297050001
 الموافقة عمى طرح المعموم  63,360 2018/2019 070000000411
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المبالغ سنوات التثقيل الفصل االسم والمقب  
المثقمة  

في السنة  

المساحة 
المرسمة 
بجداول 

المساحة 
الصحيحة اثر 

المعاينة الميدانية 

اقتراح المجنة 



الفنية  التحصيل 

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م74,5 2 م174 114,325 2007/2019 050160033102ميداني نصيري 
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م100 2 م360  288,000 2017/2019 030025478541ورثة البرني قمودي  

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م65 2 م90 28,800 2007/2019 100454005001عمي بن عمار عمري 
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م80 2 م100 25,600 2017/2019 030002244551الناصر بن محمد عمري 
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م80 2 م100 32,000 2007/2019 010023006001اليادي بن محمد حمدي 

المحسن بن الزائر 
بوعزيزي 

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م120 2 م140 70,560 2007/2019 100469020001
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م120 2 م150 75,600 2007/2019 100469021001

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م90 2 م120 69,120 2015/2019 050055500121نورة بنت عمار صالحي  
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م60 2 م80 25,200 2015/2019 050055500131

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م20 2 م157 176,625 2007/2019 020052053002عبد اهلل بن ضو طويل  
محمد بن محمد 
االخضر قدري 

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م46 2 م90 28,800 2007/2019 020057016002
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م34 2 م110 63,360 2007/2019 020057018002
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م91,86 2 م110 50,204 2007/2019 020057017001

الموافقة عمى تحيين المساحة   2150م 2 م190 109,440 2007/2019 100471004001احمد بن الوردي حامدي 
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م80 2 م141 71,064 2007/2019 030085022101ىناء بنت نصر بوعزيزي 

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م28 2 م170 85,680 2014/2019 023254214111فيصل حامدي  
نور الدين بن احمد 

عبدولي  
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م60 2 م24 270,000 2015/2019 020057032002
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م70 2 م1000 960,000 2007/2019 020057033001

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م42 2 م200 115,200 2015/2019 050012500451عباس بن الحسين تميمي 
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م86 2 م160 92,160 2007/2019 020037022001عبد الجميل حجالوي 

الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م60 2 م120 69,120 2007/2019 050215010002محمد الصالح قشاوي  
سالم بن الضاوي 

بوعالقي 
الموافقة عمى تحيين المساحة   2 م60 2 م180 103,680 2007/2019 020041030001
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المبالغ المثقمة  سنوات التثقيل الفصل االسم والمقب 
في السنة  

 

اقتراح المجنة العقـــــــــــــــــــــــــــار 
 
 
 

حسناوي بوزيدي 
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  32,400 2012/2019 010008002202
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  22,500 2012/2019 010008002302
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  26,900 2012/2019 010008002402
الموافقة عمى حذف العقار سكن  19,200 2007/2019 010002007001



الموافقة عمى حذف العقار سكن  19,200 2007/2019 010008211001
الموافقة عمى حذف العقار سكن  19,200 2007/2019 010008002501
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  40,500 2012/2019 010005005702

الموافقة عمى حذف العقار تجاري  16,875 2012/2019 070289001002جوىر بن بشير ازريق 
الموافقة عمى حذف العقار ارض بيضاء  23,575 2007/2019 080330008100المولدي بن عبد الكريم زعفوري 

الموافقة عمى حذف العقار سكن  75,600 2007/2019 050206006001ساسي بن االخضر يوسفي  
الموافقة عمى حذف العقار سكن  63,936 2007/2019 060243013101عمارة بن عمي نصيبي 
الموافقة عمى حذف العقار سكن  14,000 2007/2019 030082001201محمد بن عثمان عافي 

الموافقة عمى حذف العقار سكن  12,000 2007/2019 025458652551فتحي بن العبيدي عمري 
الموافقة عمى حذف العقار سكن  60,480 2007/2019 040120002301فوزي بن الطاىر حمدي  

الموافقة عمى حذف العقار سكن  24,000 2007/2019 030090006101عبد القادر ىاني  
الموافقة عمى حذف العقار ارض بيضاء  17,250 2007/2019 030088012300

الموافقة عمى حذف العقار سكن  19,600 2007/2019 050176016001مراد حفوز 
الموافقة عمى حذف العقار سكن  32,000 2007/2019 010014002001زنيخة بنت يوسف ىاني  

الموافقة عمى حذف العقار سكن  32,000 2007/2019 010014011001
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  28,800 2007/2019 010014012002

الموافقة عمى حذف العقار سكن  19,200 2007/2019 030082004001زائد بن عمارة براىمي  
الموافقة عمى حذف العقار سكن  504,000 2007/2019 030078025001
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  26,900 2007/2019 030082001002

الموافقة عمى حذف العقار ارض بيضاء  76,820 2013/2019 080054010010خميل ضياوي  
الموافقة عمى حذف العقار سكن  22,400 2018/2019 040130014041النفطي بن طاىر زعفوري 

الموافقة عمى حذف العقار سكن  22,400 2018/2019 040130014051
الموافقة عمى حذف العقار سكن  22,400 2018/2019 040130014061

الموافقة عمى حذف العقار سكن  14,000 2015/2019 032156521111اسية بنت عباس ىاني  
الموافقة عمى حذف العقار سكن  27,200 2007/2019 080361002001حافظ بن عبد القادر قروي  

الموافقة عمى حذف العقار تجاري  14,000 2007/2019 030094012002عبد القادر بن العربي يوسفي 
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  4,800 2007/2019 030094011002
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  4,200 2007/2019 030094013002

الموافقة عمى حذف العقار سكن  25,200 2007/2019 020044035001مختار بن عمي سعيدي  
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  157,500 2012/2019 090441012001عبد الحميد بن اليادي عبدولي 

الموافقة عمى حذف العقار سكن  31,360 2007/2019 020020130051وردة زينوبي 
الموافقة عمى حذف العقار سكن  59,328 2016/2019 050002424141اتصاالت تونس  

الموافقة عمى حذف العقار سكن  100,800 2007/2019 010011002101محمد الصالح خصخوصي 
الموافقة عمى حذف العقار سكن  92,160 2018/2019 022700000001فوزي بن عمي  

الموافقة عمى حذف العقار سكن  12,000 2007/2019 070284056001محمد بن بوزيان اليمامي 



الموافقة عمى حذف العقار سكن  12,000 2007/2019 070286002001
الموافقة عمى حذف العقار سكن  12,000 2007/2019 070286003001

الموافقة عمى حذف العقار سكن  28,800 2007/2019 050182004001صغير بن بمقاسم عجمي  
الموافقة عمى حذف العقار سكن  15,840 2007/2019 080352001001توىامي ىاني  
الموافقة عمى حذف العقار سكن  57,960 2007/2019 040115020111ميمون ىاني  

القادري بن عبد اهلل عبادي  
  

الموافقة عمى حذف العقار سكن  60,480 2007/2019 060261006001
الموافقة عمى حذف العقار سكن  19,200 2007/2019 060262006101
الموافقة عمى حذف العقار سكن  55,440 2007/2019 060262006201

الموافقة عمى حذف العقار تجاري  67,500 2007/2019 080367006102عبد الحميد نصيري 
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  22,500 2007/2019 090425014002عمر بن السيد زعفوري 

الموافقة عمى حذف العقار ارض بيضاء  22,400 2007/2019 020080008500مبروك بن معمر سعيدي  
االزىر بن عبد اهلل بكاري  

 
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  45,000 2012/2019 020036083002

الموافقة عمى حذف العقار تجاري  169,470 2012/2019 050010020102فيصل بن عمار عمري  
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  134,500 2012/2019 050173005502

الصندوق الوطني لمتقاعد 
والحيطة االجتماعية 

الموافقة عمى حذف العقار سكن  22,400 2012/2019 050160005211

الموافقة عمى حذف العقار تجاري  33,750 2012/2019 020031001202اليادي ن عمي منصري  
الموافقة عمى حذف العقار تجاري  605,250 2012/2019 060223004002الميزوني بن قدور نصيري 

الموافقة عمى حذف المعموم تجاري  147,900 2013/2017 050184004001بديع بن عمي حمدي 
الموظف عمى العقار  

 

 .وقد وافق األعضـــــــــــــاء الحاضرون باإلجمــــــــــاع

:  تجديد ممثل البمديـــة بمجمس إدارة ســــوق اإلنتاج.5
 حول طمب 02/05/2019 بتاريخ 278/01تبعا لمراسمة السيد المدير العام لشركة أسواق اإلنتاج بالوسط عدد 

-2020-2019تعيين او تجديد ممثل بمدية سيدي بوزيد بمجمس إدارة سوق اإلنتاج بالوسط لمفترة النيابية 
  2002 اكتوبر07 المؤرخ في 2002 لسنة 2197 وعمال باألمر عدد2021



وافق األعضــاء الحاضرون باألغمبية المطمقة عمى تعيين السيد محمد الصالح خصخوصي لتمثيل البمدية 
 .مع احتفاظ السيدتين ميا دبش ونايمة قادري بصوتييمالدى شركة أسواق اإلنتاج بالوسط 

 .ورفعت الجمسة حوالــــــي الساعة الواحدة والنصف بعد الظير

                                                                          رئيس البمدية 

  عبد القادر ناجي 

 


