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 لممجمس البمدي بسيدي بوزيد يػػػػػػػػػػػػػػـو الجمعة 2019انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية الثالثة لسنة  

 رئيػس البمدية وحضور السادة أعضاء عبد القادر ناجــــــــــــــــــي عمى الساعة العاشرة صباحا برئاسة السيد 2019 /13/09

 :المجمس

بشيػػػػػػػػػػػػػر - أسماء غربػػػػػػػػػي– ى نصيػػػػػريػػػػػػػػػليؿ– الحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزينب ص- عماد بالقاضي– محمد المنجي أوالد احمد بف عمي– 

منجــي بن احمـــد -حميمػػػػػػػػػػػة نصيػري - عػػواطػػػؼ برقوقي–منصور عبدولي – منصؼ خميفي–  ميا دبش -جػػػػػاللي 

- ريم النصيري ومنتصر دالي مبروك برقـوقي - م بوسفيــمري-  صـابرة عزري- عمي عافي–  اماؿ قمودي  - عجمي

كما حضر الجمسة كذلؾ السيد أسامة السعيدي - ػوزي الرقيؽػػػػـ ىاني و فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبد الحمي-الحبيب ظاىري -ضحى ىمامي 

 القابض البمدي

  احمد عافي و ر قـــــــادريـــزهي  –ذكػػػػػػػػػرى ابراىمي–: وتغيب عف الجمسة بدوف عذر السػػػيدات والسػػػػػػػادة

ي ػػػػػػػػػػػحيػػػػاة العيؼونايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػادري - مبروكة  زعفوري–  السػػػيدات بعذرنوتغيب



 أتشػػػػػػػػػػػػػػػرؼ باستدعائكـ لحضور" :وقد صدر لمسادة أعضاء المجمس البمدي استدعػػػػػػػػػػػػػػػاء في الغرض ىذا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 سبتمبر 13 الجمعةيػػػـو عقدىا   المقرر2019 لممجمس البمدي بسيدي بوزػيػػػػػد لسنػػة الثالثةاشغاؿ الدورة العادية 

مسائــــــــــــــل -1:-ة وذلؾ لتدارس جػػػػػدوؿ األعمػاؿ التاليػيػػ صباحػػػا بمقػر البمدالعاشرةػػى السػاعػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عمػ2019

المصادقة عمى  – 4 - تسوية وضعيـــــــــــــات عقارية– 3-2019تنقيح البرنامج السنوي لالستثمار – 2-ماليـــــــــة 

– 6- ديسمبر17 مجسم ثورة  –5 -القرارات النموذجية لعممة وموظفي البمدية وتنقيح قانون اإلطار البمدي 

تسوية وضعيــــــة وكالء سوق الجممة لمخضر والغالل المتوفين - 7-مناقشة قرار هيئة المهندسين المعماريين

النقطتاف السادسة والسابعة وقع طمب إضافتيما لجدوؿ األعماؿ مف طرؼ كؿ مف السيد منصؼ خميفي وميا دبش )

كما طمب السيد عماد بمقاضي إضافة تنقيح قانوف اإلطار البمدي بالنقطة الرابعة ووافؽ أعضاء المجمس عمى ذلؾ 

 (باإلجماع 

ف عف بعض اإلدارات الجيويػػػػة والمحميػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمجتمػػػػػػػػػع ػػػػػػػػػػممثميالسيد معتمد سيدي بوزيد الغربية وو حضر الجمسة 

. المدنػػػػػػػػػػػػي بسيدي بوزيد ووسائؿ اإلعالـ وبعض المواطنيف

في بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكؿ الحضػػػػػػور شاكرا إياىـ عمى قبوؿ الدعػػػػػػػػػػػوة لحضور جمسة الدورة 

  . 2019 لممجمس البمدي لسنػػػػة  الثالثةالعادية 

  :2019 لسنة الثالثةاثر ذلك انتقل الحضور لمناقشة جدول أعمال الدورة العادية 

: مسبئـل مـــبلٍــت .1

: تقرٌـر لجىت المراجعت  **   

 لمنظر في بعض المطالب واالعتراضات المتعمقة بطمب 20/08/2019لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ  تبعا لتقرير 

مطالب في مطالب في تحييف  المساحة المغطػػػػػػػػػػػػػاة  وارات المبنية و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحط الكمي عمى المعمـو الموظؼ عمى العؽ

ة الوضعيات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررة  ، وبعد التثبت مف كافة الوثائؽ المؤيدة قدـ السيد رئيس البمدية مقترحا لتسويػػػػػػػػػالعقارات المؾ

: المبينة بالجداوؿ التالية



 
احتساب المعموم الموظف عمى العقارات المبنية  ):مطالب في تحيين المساحة المغطاة لمعقار (1

  (خاضع لممساحة المغطاة 
المبالغ  سنوات التثقيل الفصل االسم والمقب

المثقمة  
في السنة 
قبل تحيين 
 المساحة  

المساحة 
المرسمة 
بجداول 
 التحصيل

المساحة 
الصحيحة اثر 

المعاينة الميدانية 
 الفنية 

 مقترح المجنة

 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م140 2 م180 90,720 2007/2019 010002008001 ساسي سعيدي 
 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م105 2 م175 100,800 2007/2019 020039009111 محمد بف البرني شمبي

 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م50 2 م100 32,000 2007/2019 081236520321 نادية غربي
 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م90 2 م300 240,000 2007/2019 030082019001 محمد عرضاوي حسيني 

 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م52 2 م120 69,120 2007/2019 020075026001 مصطفى صالحي
 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م60 2 م200 100,800 2018/2019 030081003011 كماؿ بف محمد قشاوي 

راضية بنت محمد عمار 
 نصيري

 الموافقة عمى تحييف المساحة  2 م120 2 م140 80,640 2017/2019 010009003001

 

:  مطالب في حذف العقارات المكررة (2
المبالغ المثقمة   سنوات التثقيل الفصل االسم والمقب

 في السنة 
المبمغ المراد طرحه 

 سنويا 
 مقترح المجنة

 الموافقة عمى حذؼ العقار  236,250 2011/2019 062531215252 ابراىيـ بوزيدي  
 الموافقة عمى حذؼ العقار  34,500 2012/2019 025422122110 محمد بف بشير حميدي

 الموافقة عمى حذؼ العقار  572,240 2007/2019 020028006300 محسف بف ذياب سويسي
 الموافقة عمى حذؼ العقار  69,120 2013/2019 110333002320 مناؿ بنت محمد العكرمي ىاني 

 الموافقة عمى حذؼ العقار  9,000 2013/2019 020031045002 الناصر بوعزيزي
 الموافقة عمى حذؼ العقار  22,400 2007/2019 075254521111 منانة ضاوي 
 الموافقة عمى حذؼ العقار  132,000 2013/2019 021242410000 خميفة غربي

 الموافقة عمى حذؼ العقار  27,000 2007/2019 060231027102 عبد القادر بف لميف دبش
 الموافقة عمى حذؼ العقار  60,480 2007/2019 020054004002 اليادي عموي 

 الموافقة عمى حذؼ العقار  22,400 2007/2019 020054006002
 الموافقة عمى حذؼ العقار  9,000 2007/2019 020054005002

 الموافقة عمى حذؼ العقار  60,480 2007/2019 030082008521 ىيكؿ عافي 
 الموافقة عمى حذؼ العقار  28,000 2007/2019 080335014011 خالد بف اليادي بقموطي



 الموافقة عمى حذؼ العقار  28,000 2007/2019 080335014201
 الموافقة عمى حذؼ العقار  28,000 2007/2019 080335014301

 الموافقة عمى حذؼ العقار   35,190 2016/2019 010002421400 بوزيد بف صالح سعايدي

 يقع  III  مف مجمة الجباية المحمية الفقرة 6الفصؿ) :الحط الكمي لممعموم عمى العقارات المبنية (3

الحط الكمي عمى العقارات المبنية بالنسبة لمعائالت مف ذوي الدخؿ المحدود والمنتفعة بمنحة مف الدولة او مف 
. (الجماعات المحمية 

المبالغ المثقمة   سنوات التثقيل الفصل االسم والمقب
 في السنة 

 مقترح المجنة

 الموافقة عمى طرح المعمـو  19,200 2007/2019 060235005001 قدورة بنت البشير بوعالقي
 الموافقة عمى طرح المعمـو  19,200 2007/2019 020045035001 حميمة بنت بوزيد شمبي

 الموافقة عمى طرح المعمـو  14,000 2013/2019 042650121011 رشدي بف محمد المنصؼ دالي 
 الموافقة عمى طرح المعمـو  51,840 2007/2019 020047005001 فجرة بنت الطاىر الرحاؿ

 الموافقة عمى طرح المعمـو  69,120 2007/2019 020047004001
 الموافقة عمى طرح المعمـو  34,000 2007/2019 020037096100 الصالحة بنت الجمعي بميادي 

 

  

 أصـــوات وهم 05 صوتا مقابل اعتراض 14وقد وافق االعضاء الحاضرون بأغلبٌـــــــة 

- عبد الحلٌم هانً -صابرة عزري  - منجً أوالد احمد بن علً - لٌلى نصٌري)السادة 

 (بشٌر جــــــــــــاللً

 

 2019تىقٍح البروبمج السىىي لالستثمبر  .2

 وبعد تقديـ 2019 المدرج ببرنامج االستثمار السنوي 2019في اطار تنفيذ مشروع التعبيد لسنة 
ية لبرنامج ؿعرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس البمدي مقترح تعديؿ الحطة التموي,الدراسات 

:  كالتالي2019االستثمار السنوي 

  أد 2.174 .000: .ــــ الكمفة الجممية 

 أد 864 .000: تمويؿ ذاتي  ـــ 

 أد  620. 000:. ػػػ مساعدة غير موظفة 



  أد690.000:  ػػػ قػػػػػػػػػػػػػرض 
 :مناطق التدخل- 

                                                       ( انيج06 :   ) 17ضيعة ػػػ 

 (زنقة+ انيج 10-قرب المسمخ البمدي )حي أوالد شمبي ػػػ 

( نيج36 )حي الورود ػػػ        

  ( انيج02) حي رشيدة جالليػػػ

.وقد وافــق األعضاء الحاضرون باإلجمـــاع  

 :تسىٌــت وضعٍبث عقبرٌـت .3

 عمى 2019 أوت 19   اجتمعت المجنة البمدية المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية يـو االثنيف 

ممفا تتعمؽ بتسوية وضعيات عقارية أبدت رأييا  (11)الساعة التاسعة صباحا بمقر البمدية و نظرت في إحدى عشره 

 :فييا كما يمي 

منصف بن منصور بن محمود بمهادي و فيصل بن منصور بن محمود منافقي    .1

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

منصف بن منصور بن محمود بمهادي و   - 
 فيصل بن منصور بن محمود منافقي

حي  – 298  ـ ـ 198
 األساتذة

  سكف

 

انجرت ليما بموجب .  تقدـ المواطناف المذكوراف بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي االساتذة بسيدي بوزيد 

 ـ ـ 198 لمساحة 19102579 عدد 26/3/2019 مسجؿ في 11/03/2019التنازؿ مف ورثة والدىما بتاريخ 



 و حيث أف  وثائؽ الماء الصالح 29/3/2019المنجرة لمورثيـ بالحوز و التصرؼ حسب شيادة العمدة المؤرخة في 

. لمشراب و  النور الكيربائي بإسـ فيصؿ منافقي كما أف األداء البمدي بإسمييما

   2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جواف
 تبيف أف 24/06/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد مسيجة و مقاـ عمييا  298 ـ ـ  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 198قطعة األرض تمسح 
 .محؿ سكنى تاريخ بنائو قديـ 

 .و يرغب المعنياف باالمر في تسوية الوضعية و ذلؾ بالتفويت ليما في المساحة المذكورة

التفويت لهما في المساحة المذكورة  بالثمن   عمىوقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به عند إتمام 

. عممية التفويت

ورثة المرحوم صالح بن عمار بن عمي عموي   .2

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

حي النور  – 310  ـ ـ 335 ورثة المرحوم صالح بن عمار بن عمي عموي
 الغربي

  سكف

أنيس - 1: و ىـ أبناؤه مف المرحومة سعيدة بنت احمد بف محمد عمي ورثة المرحـو صالح بف عمار بف عمي عموي  

حسب نسخة مف حجة وفاتو   عدد  )سوسف العموي  – 5آسيا العموي  – 4ماىر عموي   – 3وليد عموي - 2العموي 

 عدد الضبط 5 و نسخة مف حجة وفاة زوجتو عدد الممؼ 25/02/2011 بتاريخ 783 عدد الضبط 492الممؼ 

تقدـ الورثة المذكوروف بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي .  ( 08/12/2011 بتاريخ 4880

انجرت ليـ بموجب االرث عف والدىـ المنجرة لو بالحوز و التصرؼ حسب وثائؽ الماء الصالح لمشراب . بسيدي بوزيد 

كما أف مورثيـ المرحـو صالح بف عمار بف عمي عموي كاف قدـ ممؼ تسوية . و  النور الكيربائي التي ىي بإسمو



 و عمى المجمس البمدي خالؿ 14/11/2007 تـ عرضو عمى المجنة خالؿ جمستيا المنعقدة بتاريخ 2007خالؿ سنة 

 و تمت الموافقة عمى التسوية كما صادقت سمطة 22/11/2007 المنعقدة بتاريخ 2007دورتو العادية الرابعة لسنة 

لكف لـ يقـ المعني باألمر بإتماـ إجراءات التسوية لعدـ قدرتو عمى  .  2007 ديسمبر 18 عمى ذلؾ بتاريخ اإلشراؼ

 الوارد عمينا مف سمطة االشراؼ بجدوؿ األرض آنذاؾ حسب مكتوبو المتعمؽ بطمب تخفيض ثمف األرضدفع ثمف 

 بتاريخ 1555 أجبناه حولو بتعذر االستجابة بمكتوبنا عدد 2008 مارس 19 بتاريخ 1ب / ش3828/4 عدد إرساليا

 . 2008 أفريؿ 01

   و مف خالؿ 2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي

 ـ ـ 335 تبيف أف قطعة األرض تمسح 24/06/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

و يرغب .   سيدي بوزيد مسيجة و مقاـ عمييا  محؿ سكنى  تاريخ بنائو قديـ 310و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 .الورثة في تسوية الوضعية و ذلؾ بالتفويت ليـ في المساحة المذكورة

التفويت لهم في المساحة المذكورة  بالثمن   عمىوقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به عند إتمام 

 .عممية التفويت

احمد بن الصادق بن محمد جاللي  .3

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

حي  – 298  ـ ـ 195 احمد بن الصادق بن محمد جاللي
 االساتذة

  سكف

.     تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي االساتذة بسيدي بوزيد 



 17انجرت لو بموجب الشراء مف اليامنة بنت الربيعي جالليو حـر األزىر جاللي حسب نسخة مف عقد بينيما في 

 1996 جويمية 10 المنجرة ليا بالشراء مف عبدالمجيد بف احمد بف سعد اليمامي في 76 عدد 272 ص 2000أفريؿ 

.  ، لكف صاحب الطمب لـ يستظير بالعقد األخير1985 جانفي 19 المنجرة لو بعقد بيع بتاريخ 309 عدد 196ص 

. و حيث أف  وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي بإسـ احمد بف الصادؽ جاللي 

.  ، لكف لـ يقـ بإتماـ بقية االجراءات2000و حيث أف المذكور تقدـ بممؼ تسوية خالؿ سنة 

   و مف خالؿ 2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جواف

 ـ ـ 195 تبيف أف قطعة األرض تمسح 24/06/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 . سيدي بوزيد مسيجة و مقاـ عمييا  محؿ سكنى تاريخ بنائو قديـ 298و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

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

 عمى التفويت له في المساحة المذكورة  بالثمن وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به عند إتمام 

. عممية التفويت

رمضانه بنت خميفه بن عيفه برهوميه   .4

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

 رمضانه بنت خميفه بن عيفه برهوميه  - 

 

حي النور  – 310  ـ ـ 263
 الغربي

  سكف

 

.      تقدمت المواطنة المذكورة بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 



انجرت ليا حسب ممفيا الجديد بموجب الحوز و التصرؼ حسب وثائؽ الماء الصالح لمشراب و  النور 
 . 19/06/2019الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة في 

مع الجدير بالمالحظة أف القطعة موضوع الطمب خالصة مف طرؼ فاطمة بنت احمد دالية بمقتضى 
.  و لـ تتـ المصادقة عمييا مف طرؼ سمطة االشراؼ آنذاؾ 15/3/1989 بتاريخ 144وصؿ عدد 

 بتاريخ 520كما أف نفس القطعة خالصة مف طرؼ رمضانة برىومية و أبناؤىا حسب وصؿ عدد 
 10 بتاريخ 7336  لكف رفضت سمطة االشراؼ المصادقة حسب جدوؿ ارساليا عدد 24/5/1993

 معممة بأف المذكورة مفارقة حيث ال يعني اسنادىا حؽ المسكف مف طرؼ المحكمة ممكيتيا 1993جواف 
 الذي ينص عمى اسكاف 1989 مارس 1 بتاريخ 6304لو ، اعتمادا عمى الحكـ في القضية عدد 

. الزوجة و محضونييا بالمحؿ المذكور

 بممفات تسوية لكف لـ تتـ 2007 و 2005 و 2003و حيث تقدمت رمضانو برىوميو خالؿ سنوات 
الموافقة عمييا مف طرؼ المجنة  و المجمس نظرا لالسباب المذكورة أعاله و نظرا لعديد االعتراضات مف 

.  طرؼ طميقيا و مف طرؼ أخوات طميقيا و ألف العقار محؿ نزاع لدى القضاء بينيـ 

   2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي
 تبيف أف 24/06/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد مسيجة و مقاـ عمييا  310 ـ ـ  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 263قطعة األرض تمسح 
 .محؿ سكنى تاريخ بنائو قديـ 

. و ترغب المعنية باالمر في تسوية الوضعية و ذلؾ بالتفويت ليا في المساحة المذكورة

 عمى التفويت لها في المساحة المذكورة  وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به 

 .عند إتمام عممية التفويت

 



 منصور بن محمد بن الطاهر أوالد احمد بن عمي .5

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

حي النور  – 310  ـ ـ 426 منصور بن محمد بن الطاهر أوالد احمد بن عمي
 الغربي

  سكف

 ـ ـ موضوع عقد 420قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي و تمسح كتب تكميمي ؿبمطمب  تقدـ المواطف المذكور

 المسجؿ في 1978 مارس 25 المصادؽ عميو في 1976 مارس 2البيع المبـر بينو  و بيف البمدية بتاريخ 

 . 434 تحت عدد 3/11/1976

 و مف خالؿ 2019و بعد االطالع عمى مثاؿ االشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي 

 تبيف قطعة االرض مسيجة و مقاـ 24/06/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

ـ  (ستة)  06 ـ ـ أي بزيادة 426 و تمسح 310عمييا محالت سكنى تاريخ بنائيا قديـ ، مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

 .و يرغب المعني باالمر في تمكينو مف كتب تكميمي لترسيـ عقاره  .ـ 

 عمى التفويت له في المساحة الزائدة المقدرة وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير   (06)بـستة أمتار مربعة 

االختبار المعمول به عند إتمام عممية التفويت و تمكينه من كتب تكميمي يتم التنصيص 
 .فيه عمى خالص المساحة الزائدة و عمى رفع اليد عمى كامل المبيع

زياد بن محسن بن البشير عافي   .6

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

 زياد بن محسن بن البشير عافي   - 

 

اوالد حي  – 298  ـ ـ 305
 بميادي

  سكف



 

انجرت لو .      تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي بسيدي بوزيد 

 . 14/05/2019بموجب الحوز و التصرؼ حسب وثائؽ النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة في 

  و مف خالؿ 2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي

 ـ ـ 305 تبيف أف قطعة األرض تمسح 24/06/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 . سيدي بوزيد مسيجة و مقاـ عمييا  محؿ سكنى  تاريخ بنائو قديـ 298و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 

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

 عمى التفويت له في المساحة المذكورة  بالثمن وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول به عند إتمام 

. عممية التفويت

المنجي بن المختار بن الحاج الطاهر خميفي  .7

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

 المنجي بن المختار بن الحاج الطاهر خميفي

 

اوالد حي  – 298  ـ ـ 439
 بميادي

  سكف

 

قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي موضوع عقدي البيع المبرميف بينو كتب تكميمي ؿبمطمب    تقدـ المواطف المذكور

 1989 جانفي 19 المسجؿ في 1989 جانفي 16 المصادؽ عميو في 15/12/1988و بيف البمدية األوؿ بتاريخ 

 أوت 16 المسجؿ في 8/8/1991 المصادؽ عميو في 27/7/1991 ـ ـ  و الثاني بتاريخ 49 لمساحة 27تحت عدد 

 ـ ـ 400و حيث تبيف مف خالؿ البحث بأرشيؼ البمدية أف االرض المذكورة الماسحة .  ـ ـ 400 لمساحة 1991

انجرت لصاحب الطمب قبؿ التسوية مع البمدية سابقا بالشراء مف المواطف عبدالقادر بف عبدالمطيؼ بف السييمي 



 و حيث أف البائع انجرت لو 36 عدد 1984 فيفري 2 مسجؿ في 30/1/1984نصيري حسب عقد مبـر بينيما في  

 1980 سبتمبر 4 مسجؿ في 1980 سبتمبر 2 المصادؽ عميو في 29/8/1979بالشراء مف البمدية بالعقد المؤرخ في 

 كاف خطأ و غير قانوني ألف 27/7/1991و حيث أف العقد المبـر بيف البمدية و صاحب الطمب في  .  170عدد 

و بعد االطالع عمى مثاؿ االشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ .  البمدية باعت القطعة مرتاف

 تبيف 05/07/2019 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019شير أفريؿ 

أف قطعة االرض مسيجة    و مقاـ عمييا محؿ سكنى و ستديو و مستودع تاريخ بنائو قديـ ، مشمولة بالرسـ العقاري 

و يرغب المعني باالمر في تمكينو مف كتب . ـ ـ  (عشرة)  10 ـ ـ أي بنقص 439 و تمسح في جممتيا 298عدد 

. مع الجدير بالمالحظة أف العقار موضوع التسوية بو أجزاء تابعة لمممؾ العمومي  .تكميمي لترسيـ عقاره 

تمكينه من كتب تكميمي يتم التنصيص فيه   عمىوقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
.  م م439عمى عدم مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و رفع اليد عمى مساحة 

عبدالجبار بن بمقاسم بن محمد عموي   .8

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

 عبدالجبار بن بمقاسم بن محمد عموي   - 

 

حي النور  – 310  ـ ـ 50.05
 الغربي

  سكف

.  ـ ـ  كائنة بحي النور الغربي بسيدي بوزيد 50,05تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

 جواف 01انجرت لو بموجب الشراء مف عبداهلل بف االزىر بف طاىر اوالد سي احمد بف عمي حسب عقد بينيما في 

.  ، كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي باسمو 161 ص 594 عدد 2011

 المعد مف طرؼ ديواف قيس االراضي و المسح العقاري في 91132و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة عدد 

   و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية ، تبيف أف  مساحة القطعة 2019 أفريؿ 8

 .المذكورة بالعقد غير مطابقة لممساحة المذكورة بالمسح ، كما أف المثاؿ المقدـ غير مطابؽ لما ىو موجود 



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

 عدم الموافقة لضرورة احترام التصفيف الموجود وقد قرر اعضاء المجمس البمدي باالجماع
. و تحيين المثال حسب التصفيف

ورثة المرحوم محمد بن سالمه بن عبيدي الفي   .9

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

ورثة المرحوم محمد بن سالمه بن عبيدي   - 
 الفي 

اوالد حي  – 298  ـ ـ 109
 بميادي

  سكف

- 1:  و ىـ زوجتو بشرة بنت عمية بف عبيدي الفي  و أبناؤه منيا    ورثة المرحـو محمد بف سالمو بف عبيدي الفي

حكيمة الفي  و والدتو زىرة بنت ضو بف محمود الفية  – 3حامد الفي - 2أنيس الفي 

 عدد 12  عدد الممؼ 25/9/1984حسب نسخة مف حجة وفاتو مستخرجة مف محكمة الناحية بالمكناسي بتاريخ  )

(. 181التضميف 

تقدـ الورثة المذكوروف  بمطمب كتب تكميمي عف قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي موضوع عقد البيع المبـر بيف 

 1981 سبتمبر 21 مصادؽ في 31/3/1981في  محمد بف سالمو بف عبيدي الفي البمدية  و بيف مورثيـ المرحوـ

 ـ ـ  و حيث تقدـ المعنيوف باالمر بمطمب تحييف لدى 182 لمساحة  397 عدد 1981 ديسمبر 15مسجؿ في 

 فتبيف مف خالؿ تقرير االختبار العدلي المعد مف طرؼ خبير في المساحة أف 1224المحكمة العقارية تحت عدد 

ـ ـ 109 ـ ـ أي بإختالؼ عف العقد بػ 291المساحة الجممية لمعقار ىي 

   و مف خالؿ 2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي 

 ـ ـ  و 291 تبيف أف المساحة الجممية 26/04/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 و كؿ القطعة مسيجة و مقاـ عمييا  298 ـ ـ ، مشمولة بالرسـ العقاري عدد 109ليست كما ذكر بالعقد  أي بزيادة 

 .محؿ  سكنى تاريخ بنائيا قديـ 



. و يرغب الورثة المذكوروف في تمكينيـ مف كتب تكميمي و تسوية وضعية المساحة الزائدة

مع الجدير بالمالحظة أنو مف خالؿ حجة الوفاة فإف مف بيف الورثة أيضا والدة مورثيـ و ىي زىرة الفية ، لكف لـ 

 .يقدموا وثائقيا

.  عدم الموافقة لتقديم وثائق بقية الورثةوقد قرر اعضاء المجمس البمدي باالجماع

 محمد المهدي بن الطيب بن احمد الجمولي هاني   .10

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

أوالد حي  – 298  ـ ـ 330 محمد المهدي بن الطيب بن احمد الجمولي هاني  - 
 بميادي

  سكف

انجرت لو بموجب . تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي بسيدي بوزيد 

 10/04/2019الحوز و التصرؼ حسب وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و شيادة العمدة المؤرخة في 

 و مف 2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جويمية . 

 تبيف أف قطعة األرض تمسح 14/08/2019خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 و . سيدي بوزيد مسيجة و مقاـ عمييا  محؿ سكنى  تاريخ بنائو قديـ 298 ـ ـ  و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 330

مع الجدير بالمالحظة أنو ورد . يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلؾ بالتفويت لو في المساحة المذكورة

ضده اعتراض مف طرؼ شقيقو عبدالسالـ بف الطيب بف احمد الجمولي ىاني مصحوبا بنسخة طبؽ االصؿ مف ضبط 

مخمؼ و نسخة طبؽ االصؿ مف حجة وفاة والدىـ ، مفاده أف العقار عيف مف أعياف تركة والدىـ كما يتبيف مف 

.  المؤيدات التي تقدـ بيا و يعترض فيو عمى التسوية باسـ شقيقو في انتظار تقديـ ممؼ باسـ جميع الورثة

 عدم الموافقة و يتعين تقديم ممف باسم جميع وقد قرر اعضاء المجمس البمدي باالجماع
.  الورثة



 السيد محمد الميدي ىاني سحب ممفو و استرجع جميع الوثائؽ 28/8/2019 يـو :مالحظة
 .التي قدميا مع طمب التسوية 

ورثة المرحوم صالح بن احمد بن عمي جراد عافي  .11

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

حي أوالد  – 298  ـ ـ 426 ورثة المرحوم صالح بن احمد بن عمي جراد عافي
 بميادي

  سكف

محمد الصغير - 2احمد عافي - 1:    ورثة المرحـو صالح بف احمد بف عمي جراد عافي و ىـ أبناؤه مف المرحومة

. حسنية عافي  – 4عبدالمؤمف عافي  – 3عافي  

 و نسخة مف حجة وفاة 23/8/2011 بتاريخ 1119 عدد الضبط 214حسب نسخة مف حجة وفاتو عدد الممؼ   ) 

  (. 16/11/2018 بتاريخ 4971 عدد الضبط 243زوجتو عدد الممؼ 

تقدـ الورثة المذكوروف  بمطمب رفع يد عف قطعة أرض كائنة بحي أوالد بميادي موضوع عقد البيع المبـر بيف البمدية  

 2009 جانفي 28 مصادؽ في 2009 جانفي 20في  صالح بف احمد بف عمي جراد عافي و بيف مورثيـ المرحوـ

 ـ ـ مرسـ بالممكية العقارية باسـ الورثة المذكوريف 426 لمساحة 09100904 عدد 2009 فيفري 11مسجؿ في 

 ، و حيث تقدـ المعنيوف باالمر بمطمب 420 عدد 17/2017 مجمد 29/8/2017 بتاريخ 298بالرسـ عدد 

 حسب نسخة مف شيادة 92789تخصيص لدى المحكمة العقارية و تـ تخصيص العقار برسـ مستقؿ   و ىو عدد 

.   الممكمية في الرسـ المذكور

 المعد مف طرؼ ديواف قيس االراضي و المسح العقاري في 92789و بعد االطالع عمى نظير مف مثاؿ الرسـ عدد 

 تبيف أف 19/8/2019   و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019 اوت 14

 . ـ ـ  مشمولة بالرسـ المذكور  مسيجة و مقاـ عمييا  محؿ  سكنى تاريخ بنائيا قديـ 426قطعة االرض تمسح 

. و يرغب الورثة المذكوروف في تمكينيـ مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري



 عمى تمكينهم من رفع يد لشطب شرط سقوط وقد وافق األعضاء الحاضرون باإلجماع
. الحق من السجل العقاري

المصبدقت على القراراث الىمىرجٍت لعملت ومىظفً  .4

 : البلذٌت وتىقٍح قبوىن االطبر البلذي 

بكافة  تبعا لمقرارات النموذجية المتعمقة بضبط كيفية تنظيـ المناظرات الداخمية بالممفات لمترقية إلى مختمؼ الرتب

 اإلعالميةو تقنيي  سمؾ محممي/السمؾ التقني المشترؾ لإلدارات العمومية/اإلداري المشترؾ لإلدارات العمومية) األسالؾ

. ( العموميةتلإلدارا

 كيفية تنظيـ المناظرات المرشحيف وتأكيدا عمى نقؿو حفاظا عمى مبدأ المنافسة واختيار أفضؿ الكفاءات مف بيف 

األسالؾ مػػػػػػػػػػػف المركزية الى المحمية عرض السيد رئيس البمدية عمى بكافة  الداخمية بالممفات لمترقية إلى مختمؼ الرتب

 :أنظػػػػػػػػػػػػػػػار المجمس البمدي التنقيحات التالية  

 
 :فً مستوى الترقٌة (1

 السمك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية 

يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -
 الداخمية

 . بالسمؾ اإلداري المشترؾ لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيدممحق إدارةبالممفات لمترقية إلى رتبة 
يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة .............. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -

 الداخمية
 . بالسمؾ اإلداري المشترؾ لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيدكاتب تصرف            بالممفات لمترقية إلى رتبة 

يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -
 الداخمية

 بالسمؾ اإلداري المشترؾ لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي مستكتب إدارة         بالممفات لمترقية إلى رتبة 
 .بوزيد

 السمك التقني المشترك لإلدارات العمومية 



يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -
 الداخمية

  بالسمؾ التقني المشترؾ لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيد  تقني أول         بالممفات لمترقية إلى رتبة
يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -

 الداخمية
 .  بالسمؾ التقني المشترؾ لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيد تقني       بالممفات لمترقية إلى رتبة

يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -
 الداخمية

 .  بالسمؾ التقني المشترؾ لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيد مساعد تقني     بالممفات لمترقية إلى رتبة
 سمك محممي و تقنيي االعالمية لإلدارات العمومية 

يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -
 الداخمية

 .  بسمؾ محممي و تقنيي االعالمية لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيدمحمل       بالممفات لمترقية إلى رتبة 
يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ المناظرة ..............  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في -

 الداخمية
 بسمؾ محممي و تقنيي االعالمية لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي واضع برامج       بالممفات لمترقية إلى رتبة 

 بوزيد 
 في خصوص الفصؿ الثاني مف قرار ضبط كيفية تنظيـ المناظرات الداخمية بالممفات لمترقية  تعديالتإجراء -

 :التاليعمى النحو لمقرارات النموذجية بمختمؼ األسالؾ 

 المناظرات وامتحانات الترقية عند ضبط في مف عدد األعواف المعنييف بالمشاركة % 50المحافظة عمى نسبة  -
 .، وتعطى االفضمية عندما يكوف عدد المشاركيف المترشحيف لممناظرة فردياالخطط المراد سد شغورىا

 .يمكف فتح مناظرة داخمية بالممفات في صورة وجود مترشح وحيد يستجيب لمشروط القانونيةبصفة استثنائية  -

 . نقطة مف مائة50 ال يصرح بنجاح أي مترشح إف لـ يتحصؿ عمى عدد يساوي أو يفوؽ :إضافة فصل -

  

 القرارات النموذجٌة:   اإلدماج (2

قــــــرار 
يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ و برنامج ........... مػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في  (3

االمتحاف الميني إلدماج العممة المنتميف لمصنؼ العاشر في رتبة ممحؽ إدارة بالسمؾ اإلداري المشترؾ 
 .لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيد 



 
 

  قــــرار
يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ و برنامج .............. مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في      

 في رتبة كاتب تصرؼ بالسمؾ اإلداري المشترؾ 9 و 8االمتحاف الميني إلدماج العممة المنتميف ألصناؼ 
 .لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيد 

 
 قـــــــرار

يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ و برنامج ..............    مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في
 في رتبة مستكتب إدارة بالسمؾ اإلداري المشترؾ 7 و6 و 5االمتحاف الميني إلدماج العممة المنتميف ألصناؼ 

 .لإلدارات العمومية لفائدة بمدية سيدي بوزيد 
قــــــرار 

يتعمػػػػػػػػػػػؽ بضبػػػػػػػػػػػػػػػػػط كيفية تنظيـ و برنامج االمتحاف .............. مػػػػػػػػف رئيس بمديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سيدي بوزيد مؤرخ في 
 في رتبة عوف استقباؿ بالسمؾ اإلداري المشترؾ لإلدارات العمومية 4 و 3الميني إلدماج العممة المنتميف لصنفيف 

 .لفائدة بمدية سيدي بوزيد 
 وقد وافــــــــق األعضــــاء الحاضرون باإلجمــــاع

 
كماعرض السيد رئيس البمدية عمى أنظػػػػػػػػػػػػػػػار المجمس البمدي مقترحا لتنقيح قرار مجمػػػػػػػػػػوع االعواف لبمدية سيدي بوزيد 

 :كالتالي 

 :  اإلطار اإلداري والتقني والخاص ببلدية سيدي بوزيد

 المالحظـات الوضعية الجديدة الوضعيـة الحاليـــة

الخطط   بيان الخطة
الممتوحة  

بققار  جموو  
 األعوان

الخطط  
المشغو
 لة  

الخطط  
 الشاغقة

 حداث  
  طط  

حذ
   
  طط

الخطط  
الجديدة  

بققار  جموو  
 األعوان

الخطط  
المشغو
 لة  

الخطط  
 الشاغقة

 

 اإلطار اإلداري



  06 00 06 00 00 06 00 06 متصرف رئيس

  05 03 08 00 00 05 03 08 متصرف مستشار

  08 02 10 00 00 08 02 10 متصرف

  11 04 15 00 00 11 04 15 ملحق إدارة

  17 08 25 00 00 17 08 25 كاتب تصرف

  00 01 01 00 00 00 01 01 كاتب راقن

  30 20 50 00 00 30 20 50 مستكتب إدارة

  01 00 01 00 00 01 00 01 راقن

  14 01 15 00 00 14 01 15 عون استقبال 

 اإلطار التقنـً              

  03 00 03 00 00 03 00 03 مهندس عام

  02 01 03 00 00 02 01 03 مهندس رئيس

  02 00 02 00 00 02 00 02 مهندس اول

  01 00 01 00 00 01 00 01 مهندس معماري رئيس

  00 01 01 00 00 00 01 01 مهندس معماري اول

  04 02 06 00 00 04 02 06 تقني رئيس

  07 03 10 00 00 07 03 10 تقني اول

  09 01 10 00 00 09 01 10 تقني

  10 00 10 00 00 10 00 10 مساعد تقني

  05 05 10 00 00 05 05 10 عون تقني

 االطـار الخـاص

  01 00 01 00 00 01 00 01 موثق مساعد 

  03 00 03 00 00 03 00 03 محلل

  00 02 02 00 00 00 02 02 واضع برامج



  05 00 05 00 00 05 00 05 تقني مخبر االعالمية

  01 02 03 00 00 01 02 03 منشط تطبيق 

متصرف في الوثائق 

  و األرشيف

01 00 01 00 00 01 00 01  

متصرف مساعد في الوثائق 

واألرشيف 

 

 

01 00 01 00 00 01 00 01  

فنً سام رئٌس أول 

 للصحة العمومٌة

00 00 00 01 00 01 00 01  

فنً سام رئٌس 

للصحة العمومٌة 

 

00 00 00 01 00 01 00 01  

فنً سامً اول 

 للصحة العمومٌة

00 00 00 01 00 01 00 01  

أستاذ ممٌز درجة 

استثنائٌة تربٌة 

 بدنٌة

00 00 00 01 00 01 00 01  

أستاذ ممٌز تربٌة 

 بدنٌة

00 00 00 01 00 01 00 01  

  152 56 208 00 05 147 56 203 الجملــــة

 
 باإلجمـــــــــــــاع وقد وافــــــــق األعضــــــاء الحاضرون

 

 "  دٌسمبــــــــر17" مجســــــــــم ثىرة  .5



 ديسمبر بساحة الشييد محمد البوعزيزي وعمى اثر الجمسة المنعقدة بمقر 17في إطار انجاز النصب التذكاري 

الوالية تحت إشراؼ السيد والي سيدي بوزيد بحضور بمديػػػػػػة سيدي بوزيد وبعض ممثمي المجتمع المدني حيث تقرر 

 انجاز المشروع مف طرؼ البمدية بعد تحديد 

 .أد يقع تحويميا لميزانيػػػػػػػة البمدية500: الكمفة الجممية لذلؾ وتقـو الوالية بتوفير اعتماد قدره 

.المعروض عميكـ المصادقة عمى تبني انجاز المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع   

 باإلجمـــاع وقد وافــــــــق األعضــــاء الحاضرون
 

 الىظر فً قرار هٍئت المهىذسٍه المعمبرٌٍه .6

 المتعمؽ بإلزامية تأشيرة ىيئة الميندسيف المعمارييف عمى 02/2017تبعا لقرار ىيئة الميندسيف المعمارييف عدد
 .الرسـو المعمارية المكونة لممفات رخص البناء في القطاع الخاص

 القاضي بإلزامية تأشيرة 2018 ديسمبر 31 بتاريخ 153731وبعد االطالع عمى قرار المحكمة اإلدارية عدد 
. ىيئة الميندسيف المعمارييف عمى الرسـو المعمارية المكونة لممفات رخصة البناء في القطاع الخاص 

 بتاريخ 7136/2019ة الفساد عدد ػػػوبعد اإلطالع عمى البالغ اإلعالمي الصادر عف الييئة الوطنية لمكافح
.  في نفس الغرض 2019 اوت 23

فالمعروض عميكـ مشروع قرار بمدي متعمؽ باعتماد التأشيرة اإللكترونية لعمادة الميندسيف المعمارييف بالبالد 
.  التونسية وجوبا عمى األمثمة اليندسية المرفقة لمطالب رخصة البناء 

باإلجمــــاع إرجــــاء الموضوع لمزٌد  وقد قرر أعضاء المجلس الحاضرون

 .الدراسة

 

تسىٌت وضعٍـــت إدارٌت لىكالء بٍع بسىق الجملت  .7

 :للخضر والغالل



 اليادي بف سعد – عمي بف طػػػػػػػاىر ظاىري –الناصر بف األخضر يوسفي : تبعا لممطالب الصادرة عف ورثة السادة 

عبد اهلل بف عمي قدري وعبد القادر بف عمية عافي  المتوفيف مف أصحاب رخص - محمد العكرمي نصيري- عوافي

وكالء بيع بسوؽ الجممة لمخضػػػػػػػػػػػػػػػر والغالؿ بسيدي بوزيد المتعمقة بطمب إسنادىـ الرخص المذكورة وتغييرىا باسميـ 

 وبعد االطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع عمى كؿ الممفات والمؤيدات القانونية الالزمة لمغػػػػػػػػػػػػػػػػػرض, مف طرؼ البمدية

باإلجماع على تسوٌة الوضعٌة اإلدارٌة  وافق األعضاء الحاضرون

 :لوكـــــــــالء البٌـــــع المتوفٌن حسب الجدول التالً 

اسم صاحب الرخصة              
 (المتوفي)

عدد 
 الموقع

اسم صاحب الرخصة المسندة إليه  
 (الجديد )

 األخضر بف الناصر اليوسفي* 01 الناصر بف األخضر يوسفي * 
 جعفر بف عمي ظاىري* 08 عمي بف طػػػػػػػاىر ظاىري *
 جالؿ بف اليادي عافي * 12 اليادي بف سعد عوافي *
نضاؿ بف محمد العكرمي نصيري* 14 محمد العكرمي نصيري *  

 حممي بف عبد اهلل قدري* 28 عبد اهلل بف عمي قدري *
 ميدي بف عبد القادر عافي* 29 عبد القادر بف عمية عافي *
 

 ورفعت الجمسة حوالي الساعة الواحدة والنصؼ بعد الظير 

 رئيس البلديــــــــة                                                                

 عبد القادر ناجـــي           

  

 

 

 



 

 


