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 وبعد أن حظي جدول األعمال ابملوافقة اجلماعية لتداول يف شأنه شرع اجمللس البلدي يف أعماله.

 : المصادقة على مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة أریانة  01الموضوع عدد     

 في قراءة ثانیة

قد  أفاد أنه الذي مدير املصاحل الفنيةحممد بن حممود الكلمة إىل السيد  أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية 
على ذمة العموم لإلطالع واالستقصاء العمومي بقصـر البلديـة أبر�نة  التهيئة العمرانية يف قراءة اوىل مت تعليق مثال



  18منومبقـرات الدوائر البلديـة ملدينـة أر�نـــة وذلك ملدة شهريـن ابتــداء  1952جانفـــي  18(قصر بن عياد) بنهج 
 .2017مارس  24إىل غاية  2017جانفـي 

و على إثر انقضاء هذه الفرتة فإن إدارة مصـــــاحل بلديـــــة أر�نـــــة ابلتنسيــــق مع كل من إدارة التعميـــر بوزارة 
أبر�نة و وكالة التعمري التجهيز و اإلسكان و التهيئة الرتابية، اإلدارة اجلهوية للتجــــهيز و اإلسكان و التهيئة الرتابية 

 .لتونس الكربى قامت بعقد العديد من جلسات عمل فنية  لدراسة خمتلف االعرتاضات الواردة عليها
 28املؤرخ يف  122-94من جملة التهيئة الرتابية و التعمري املصادق عليها بقانون  17و تطبيقا للفصل 

إلدارات اجلهوية و املركزية املعنية مبراجعة مثال التهيئة منذ ، قامت املصاحل البلدية مبراسلة خمتلف ا 1994نوفمرب 
إلبداء رأيها و مقرتحاهتا خبصوص بعض اإلعرتاضات الراجعة هلا ابلنظر و قد مت تبويب اآلراء الواردة  2017أفريل 

 عليها يف جدول .

ة واليت أشارت بدورها إبدارة املصاحل الفني السيدة نسرين شوشان مهندس معماري أولمث أحال الكلمة إىل 
وذلك حىت يتسىن مواصلة النظر يف  الختاذ القرار يف شأ�ا  النقاط أحالت بعض  االعرتاضات جلنة دراسةإىل أن 

املثال و الرتاتيب العمرانية التابعة له و إدخال التعديالت الضرورية مع مراعاة أحكام الفصول اخلاصة ابلتقسيمات 

 منها ، و تتمثل النقاط يف ما يلي : 67 وخاصة الفصل ابية والتعمريوالواردة مبجلة التهيئة الرت 
 .7" بتقسيم" املنزه  ZNA اعرتاض الوكالة العقارية للسكىن خبصوص منطقة االرتفاقات "-1

 اعرتاض السيد عثمان بن احلاج ومصطفى البالنكو و املتمثل يف املطالبة يف الرتفيع  يف عدد الطوابق املسموح به.-2

اعرتاض عائلة بن تنفوس و اعرتاض  شركة البعث العقاري جرجري و ذلك لتحديد الصبغة نظرا لعدم حصول جلنة -3

 دراسة االعرتاضات على رأي وزارة النقل.

 عمراين  و الرتخيص يف بناءها مقرتح االتفاقية لتوضيح التمشي لتهيئة مناطق التوسع ال-4

انه مت عرض املوضوع على أنظار املكتب و علما  دي التداول يف املوضوعو املعروض على السادة أعضاء اجمللس البل

 .و الذي ارأتى إحالته على أنظار اجمللس البلدي 2017أوت  04البلدي املنعقد بتاريخ 

 املداوالت

 وبعد التداول والنقاش بني أعضاء النيابة اخلصوصية وممثلي إدارة التعمري بوزارة التجهيز واإلسكان يف النقاط
 املثارة مت االتفاق على ما يلي :

 



 

 . على مثال التهيئة العمرانية لبلدية أر�نة يف قراءة الثانيةو عليه متت املصادقة 

 قرار اجمللس  املوضوع ع/ر

1 
اعرتاض الوكالة العقارية للسكىن خبصوص منطقة 

 7" بتقسيم" املنزه  ZNA االرتفاقات       "
" وفقا ملا ZNAعدم املوافقة مع اإلبقاء على الصبغة "

 مت تعليقه للعموم
      اعرتاض السيد عثمان بن احلاج ومصطفى البالنكو  2

و املتمثل يف املطالبة يف الرتفيع  يف عدد الطوابق املسموح 
 به

مع املوافقة على اقرتاح جلنة دراسة االعرتاضات واملتمثل 
يف : املوافقة يف إطار العمليات اجلماعية وفقا للرتاتيب 

 العمرانية 
ذلك لتحديد الصبغة نظرا لعدم اعرتاض عائلة بن تنفوس و  3

 حصول جلنة دراسة االعرتاضات على رأي وزارة النقل
مع إمكانية برجمة مأوى  UAC2إضفاء الصبغة 
طوابق خمصصة للعموم لفائدة بلدية  4للسيارات ذو 

ار�نة وذلك إذا ما متت املوافقة من طرف وزارة النقل 
اسة على تركيز أبراج ومع أخذ هذه املعطيات خالل در 

 ملفات األبراج واملصادقة عليها من طرف اجمللس البلدي
اعرتاض  شركة البعث العقاري جرجري و ذلك لتحديد  4

الصبغة نظرا لعدم حصول جلنة دراسة االعرتاضات على رأي 
 وزارة النقل

 عدم املوافقة مع احرتام التقسيم املصادق عليه

اعرتاض تغيري صبغة ارض البنزريت من الصبغة اخلضراء إىل  5
 الصبغة  السكنية 

يتعهد اجمللس البلدي بتعويض أرض البنزريت املربجمة مبثال 
بقطع جديدة يف إطار 1981التهيئة العمرانية منذ سنة 

دراسة ملفات التقسيمات وخاصة منها مبناطق التوسع 
للبيئة والتنمية اإلدارة اجلهوية  ةالعمراين مع مراسل

املستدمية إلقليم الساحل الشمايل للنظر  يف اقتناء 
األرض  ويف صورة عدم املوافقة سيتم االعتماد على 

 من جملة التهيئة الرتابية و التعمري 20الفصل 
هتيئة مناطق التوسع العمراين ابلنسبة لواد قرب خاصة منها  6

 عمارات متعددة الوظائف 
مزيد توضيح الفقرة املتعلقة إبحداث عمارات متعددة 

 الوظائف 
مقرتح االتفاقية لتوضيح التمشي لتهيئة مناطق التوسع  7

 العمراين و الرتخيص يف بناءها
تعميم التمشي لتهيئة مناطق التوسع العمراين على بقية 

 املناطق    ( واد روريش و واد برج الرتكي )



 

 قرار مجلس النیابة الخصوصیة  

 مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة أریانة في قراءة ثانیةع على باإلجما صادق مجلس النیابة الخصوصیة      

 

 

مناطق التوسع العمراني بواد المصادقة على إتفاقیة تھیئة و تقسیم ـدد  :  02الموضوع عـ
 القرب و انجاز أشغال الحمایة المستوجبة من خطر الفیضانات لمثال التھیئة العمرانیة بأریانة

 

ن م الكلمة إىل السيد حممد بن حممود مدير املصاحل الفنية الذي أفاد أنه أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
أمثلة التهيئة العمرانية لبعض البلد�ت خاصة بتونس الكربى منها بلدية رص على متابعة التقدم يف مراجعة احلمنطلق 
 ار�نة .

 إدراجونظرا للطلبات امللحة لعديد املالكني وخاصة الباعثني العقاريني والتعاونيات ودواوين السكن بضرورة 
دية ار�نة بصفة �ائية واملصادقة لبل العمرانيةمناطق مشال النصر ضمن التوسعات العمرانية مبشروع مراجعة مثال التهيئة 

ببعض  سوةإمن جملة التهيئة الرتابية والتعمري  60الفصل  أساسعلى مشاريع التقسيمات اليت تقدموا هبا على 
ىل مشروع مثال التهيئة الذي مت تعليقه للعموم سنة يف فرتة ما قبل الثورة ابلرجوع إ التقسيمات اليت حظيت ابملصادقة

2007. 

كمنطقة مزيد تعمق السلطة العمومية ( الدولة واجلماعة احمللية ) يف دراسة إقرار منطقة مشال النصر  طار ويف إ
توسع ضمن مشروع مثال التهيئة العمرانية لبلدية ار�نة وإرجاء النظر يف عديد ملفات التقسيمات له ما يربره ، نظرا 

يضا�ت تستوجب أشغال هتيئة ومحاية ضرورية قبل فتحها خلصوصية هذه املنطقة وملا متثله من خطورة ملحوظة إزاء الف
للتعمري ، متاشيا مع مكتوب السيد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري املوجه إىل السيد وزير التجهيز 

ة حول الوضعية املائية ملنطقة النصر من والي 08/09/2010بتاريخ  013381واإلسكان والتهيئة الرتابية حتت عدد 
 2012و  2007و  2003ار�نة ، وال أدل على ذلك ما شهدته املنطقة من أضرار خالل الفيضا�ت املتواترة سنوات 

 . 2016و 

ري تالفيا لظهور أحياء سكنية فو وحيث أن خطر اكتساح هذه املنطقة ابلبناء الفوضوي حيتم التدخل ال
 ومحايتها وربطها مبختلف الشبكات .عشوائية من شأ�ا أن تثقل كاهل الدولة يف هتيئتها 



 وحيث اتضح عدم برجمة التدخل يف املنطقة حلمايتها واجناز أشغال هتيئة األودية اليت تعربها يف الوقت الراهن 

 وحيث أنه ال ميكن الرتخيص يف تعمري تلك املنطقة ما مل يتم اجناز أشغال محايتها من الفيضا�ت.

إليها أعاله مل تثن الدولة واجلماعة احمللية عن تعميق التفكري يف احللول  املشار اإلشكالياتوحيث أن جممل 
املالئمة لتجاوزها وتدارك السبل الكفيلة بتمكني املالكني من االستغالل األمثل واملنظم لعقاراهتم وتثمني الرصيد 

 2017 سنة تواصلت إىل 2015لسات عمل منذ سنة العقاري املتاح ابملنطقة . وقد انطلقت املصاحل املعنية بعقد ج
 لعّل أمهها :
حتت إشراف السيد وزير التجهيز واإلسكان  والتهيئة  2015جانفي  20جلسة العمل املنعقدة بتاريخ  -

 الرتابية والتنمية املستدامة وحبضور السيد وايل ار�نة 
 حتت إشراف السيدة والية ار�نة  2016فيفري  16جلسة العمل املنعقدة بتاريخ  -
حتت إشراف السيد وزير التجهيز واإلسكان والتهيئة  2017جوان  12عمل املنعقدة بتاريخ جلسة  -

 الرتابية 
 حتت إشراف السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة  2017جوان  14جلسة العمل املنعقدة بتاريخ  -
والتهيئة  ناسكاحتت أشراف السيد وزير التجهيز وامل 2017جوان  22جلسة العمل املنعقدة بتاريخ  -

 الرتابية وحبضور السيدة والية ار�نة والسيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 
وحيث أن القناعة احلاصلة لدى مجيع املتدخلني أن الدولة واجلماعة احمللية هي املطالبة قانو� بتنفيذ 

الضرورية للمتساكنني واليت من ضمنها هتيئة ضفاف  االساسيةيف أمثلة التهيئة العمرانية وتوفري البنية  ةاملشاريع املربجم
األودية وإجناز منشات جتميع مياه األمطار ، إال أن ذلك ال مينع املواطن من املبادرة تلقائيا بدعم جمهود اجلماعة احمللية 

ار ليس إال مسامهة من إلطوالدولة ماليا ولوجستيا للتسريع ابجناز تلك املشاريع وابلتايل فإن جمهود اخلواص يف هذا ا
يعفي الدولة من التكفل ابجنازه جبميع مكو�ته  والمتكامل للمنطقة من الفياضا�ت  ةاز مشروع محايطرفهم يف إجن

 .ويف اآلجال املعقولة اليت ختول للمالكني استغالل عقاراهتم 
على اجملتمع املدين وفتح قنوات وحيث أن اعتماد قواعد التعمري التشاوري وانفتاح الدولة واجلماعة احمللية 

ملسامهة يف جمهود الدولة إىل جتاوب مع هؤالء الذين عربوا عن استعدادهم للمبادرة اب أفضىاحلوار مع املالكني 
ناس آبلية مسامهة ئاحمللية يف تكلفة اجناز بر�مج محاية املنطقة من الفيضا�ت وهتيئة األودية اليت تعربها ابالست واجلماعة
املؤرخ يف  1999لسنة  189احملاذية هلا على معىن األمر عدد  الكائنة بدوائر التدخل العقاري أو العقارات مالكي 

دوائر التدخل العقاري أو احملاذية وقيمة مسامهة مالكي العقارات الكائنة ب املتعلق بضبط شروط 1999جانفي  11
جتديد عمراين أو مسامهة املالكني األجوار املنصوص عليها ابلفصلني  ب أوهلا يف اجناز بر�مج التهيئة وجتهيز أو هتذي

 ومجيع النصوص املنقحة هلا . 1997لسنة  11عددمن جملة اجلباية احمللية الصادرة ابلقانون  53و  52
 

 و املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع. 



 

 قرار مجلس النیابة الخصوصیة

تھیئة و تقسیم الملحقة بھذه المداولة و المتعلقة ب تفاقیةاالع على باإلجما النیابة الخصوصیة صادق مجلس
قرب و انجاز أشغال الحمایة المستوجبة من خطر الفیضانات لمثال التھیئة  مناطق التوسع العمراني بواد

 . العمرانیة بأریانة

 

تھیئة و تقسیم مناطق التوسع  التفاقیةتعمیم التراتیب المصادق علیھا : ـدد   03الموضوع عـ
العمراني و انجاز أشغال الحمایة المستوجبة من خطر الفیضانات لمثال التھیئة العمرانیة 

 بأریانة بواد قرب على بقیة مناطق التوسع بواد روریش و واد برج التركي
 

ئة و تقسيم مناطق التوسع اتفاقية هتي إىل أنه تبعا للمصادقة علىالسيد رئيس النيابة اخلصوصية  أشار
ضرورة تعميم  العمراين بواد القرب و اجناز أشغال احلماية املستوجبة من خطر الفيضا�ت ملثال التهيئة العمرانية أبر�نة

 .واد روريش وواد برج الرتكي لى بقية مناطق التوسع العمراين بعليها عالرتاتيب املصادق 
 

 

 قرار مجلس النیابة الخصوصیة

تعمیم التراتیب المصادق علیھا التفاقیة تھیئة و تقسیم ع على باإلجما مجلس النیابة الخصوصیةصادق 
مناطق التوسع العمراني و انجاز أشغال الحمایة المستوجبة من خطر الفیضانات لمثال التھیئة العمرانیة 

 .بأریانة بواد قرب على بقیة مناطق التوسع بواد روریش و واد برج التركي

 

 : 2018الخطوط العریضة لمشروع میزانیة سنة حول  ـدد: 04عـالموضوع 
 

الذي أشار  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية

حول املصادقة  2017ماي  22 بتاريخ 01عمال مبا جاء ابملنشور الصادر عن وزارة الشؤون احمللية والبيئة عدد  أنه
انعقدت جلسة  2018ويف إطار إعداد مشروع ميزانية البلدية لسنة  2018على ميزانيات اجلماعات احمللية لسنة 

واليت  2017اليت ارأتت بعد تقييم تنفيذ ميزانية سنة  2017جويلية  26عمل جلنة الشؤون االدارية واملالية بتاريخ 



من التقديرات، ضبط أهم املقرتحات و التوجهات و اجلوانب  50%نسبة جتاوزت  قد بلغت إىل غاية شهر جوان
 و اليت تتمثل يف : 2018الفنية ، ملشروع ميزانية البلدية لسنة

                     I -  : باب الموارد 

 لدى القابض يف األجال احملددة.  2018تثقيل جداول حتصيل املعاليم لسنة  -1
املوارد بكل دقة ابلرجوع إىل النتائج املالية احملققة للسنة اجلارية لتجنب تضخيم ضبط إعتمادات  -2

 .2017التقديرات مع األخذ بعني اإلعتبار مردودية مراجعة املعاليم خالل الثالثي األخري لسنة 
ملوارد ترسيم الفوائض املنتظر نقلها إىل التصرف املوايل دون األخذ بعني االعتبار املداخيل الظرفية وا -3

 االستثنائية.
التنسيق مع القابض البلدي لتحسني مردود خمتلف املوارد وتطهري املبالغ اجملمدة اخلارجة عن امليزانية  -4

 لتوفري التمويالت الذاتية الضرورية لتنفيذ الرب�مج السنوي للتنمية احلضرية واحلوكمة احمللية.
ستو�ت القانونية والرتتيبية والتنظيمية احكام التصرف يف األسواق الرجعة ابلنظر على مجيع امل -5

 واإلجرائية مبا يضمن احلفاظ على حقوق البلدية والرفع من مردودية األسواق
 التنسيق مع املصاحل اجلهوية املعنية لغاية توظيف معلوم اإلشهار ابلطرقات الراجعة ابلنظر للدولة  -6

  II        -   باب النفقات: 

 التحكم يف نفقات التأجري وأتمني سالمة مؤشرات التصرف املايل للجماعات .   -1
تدعيم التكوين إلطارات وأعوان البلدية ومزيد حتفيزهم من خالل مواصلة برامج الرتقية السنوية   -2

 مع ضرورة إعداد بر�مج متكامل للتكوين و الرتبصات
 ضبط بر�مج االنتداابت اجلديدة حسب احلاجيات الفعلية والنقص يف االختصاصات املسجلة  -3
تطوير وحتسني ظروف العمل من ذلك ختصيص اعتمادات الضرورية لكراء مقر إليواء مصاحل  -4

 اإلدارة املركزية يف انتظار استكمال أشغال صيانة قصر البلدية.
ن ذلك خالص مستحقات صندوق القروض وبقية اإليفاء بتعهدات البلدية امللتزم هبا م -5

 املؤسسات العمومية.
 ترشيد خمتلف النفقات السيما املتعلقة منها ابلتدخالت العمومية. -6
 مواصلة احلرص على إرساء تقاليد العمل املشرتك بني البلد�ت . -7
 مواصلة تطبيق خمطط النظافة وفق التوجهات اليت مت إقرارها ومراجعة مدة تنفيذها. -8
 السيارات...) . -صلة جتديد األسطول (معدات النظافة موا -9

مواصلة تعهد وصيانة املشاريع املنجزة للمحافظة عليها من خالل اخلوصصة يف جمال صيانة  -10
 البنية األساسية(الرتصيف ,التنوير, الطرقات والتطهري..) .

 



 مزيد تدعيم اجلمعيات واملنظمات الشبابية والر�ضية واالجتماعية -11
 يف صيانة املنشآت الر�ضية والتدخالت الثقافية بصفة مباشرة أو غري مباشرة.التدخل  -12
 متابعة تنفيذ املخطط االستثماري البلدي وفق املنهجية التشاركية . -13
 رصد اإلعتمادات التكميلية للمشاريع اجلارية. -14

 
املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم انه قد مت عرضه على أنظار و 

 .  2017أوت  04املكتب البلدي بتاريخ 

 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

على وذلك   2018الخطوط العریضة لمشروع میزانیة سنة ع على باإلجما صادق مجلس النیابة الخصوصیة      
 :النحو التالي  

                     I -  : باب الموارد 

 لدى القابض يف األجال احملددة.  2018تثقيل جداول حتصيل املعاليم لسنة  -1
ضبط إعتمادات املوارد بكل دقة ابلرجوع إىل النتائج املالية احملققة للسنة اجلارية لتجنب تضخيم التقديرات مع  -2

 .2017مردودية مراجعة املعاليم خالل الثالثي األخري لسنة األخذ بعني اإلعتبار 
 ترسيم الفوائض املنتظر نقلها إىل التصرف املوايل دون األخذ بعني االعتبار املداخيل الظرفية واملوارد االستثنائية. -3
انية لتوفري التنسيق مع القابض البلدي لتحسني مردود خمتلف املوارد وتطهري املبالغ اجملمدة اخلارجة عن امليز  -4

 التمويالت الذاتية الضرورية لتنفيذ الرب�مج السنوي للتنمية احلضرية واحلوكمة احمللية.
احكام التصرف يف األسواق الرجعة ابلنظر على مجيع املستو�ت القانونية والرتتيبية والتنظيمية واإلجرائية مبا  -5

 يضمن احلفاظ على حقوق البلدية والرفع من مردودية األسواق
 لتنسيق مع املصاحل اجلهوية املعنية لغاية توظيف معلوم اإلشهار ابلطرقات الراجعة ابلنظر للدولة ا -6

  II        -   باب النفقات: 

 التحكم يف نفقات التأجري وأتمني سالمة مؤشرات التصرف املايل للجماعات .   -1
تدعيم التكوين إلطارات وأعوان البلدية ومزيد حتفيزهم من خالل مواصلة برامج الرتقية السنوية مع ضرورة إعداد   -2

 بر�مج متكامل للتكوين و الرتبصات
 ضبط بر�مج االنتداابت اجلديدة حسب احلاجيات الفعلية والنقص يف االختصاصات املسجلة . -3

 



 
ختصيص اعتمادات الضرورية لكراء مقر إليواء مصاحل اإلدارة املركزية يف تطوير وحتسني ظروف العمل من ذلك  -4

 انتظار استكمال أشغال صيانة قصر البلدية.
 اإليفاء بتعهدات البلدية امللتزم هبا من ذلك خالص مستحقات صندوق القروض وبقية املؤسسات العمومية. -5
 ومية.ترشيد خمتلف النفقات السيما املتعلقة منها ابلتدخالت العم -6
 مواصلة احلرص على إرساء تقاليد العمل املشرتك بني البلد�ت . -7
 مواصلة تطبيق خمطط النظافة وفق التوجهات اليت مت إقرارها ومراجعة مدة تنفيذها. -8
 السيارات...) . -مواصلة جتديد األسطول (معدات النظافة  -9

وصصة يف جمال صيانة البنية مواصلة تعهد وصيانة املشاريع املنجزة للمحافظة عليها من خالل اخل -10
 األساسية(الرتصيف ,التنوير, الطرقات والتطهري..) .

 مزيد تدعيم اجلمعيات واملنظمات الشبابية والر�ضية واالجتماعية -11
 التدخل يف صيانة املنشآت الر�ضية والتدخالت الثقافية بصفة مباشرة أو غري مباشرة. -12
 املنهجية التشاركية . متابعة تنفيذ املخطط االستثماري البلدي وفق -13
 رصد اإلعتمادات التكميلية للمشاريع اجلارية. -14

 

 

 

 طرح المنقوالت التي زال االنتفاع بھا حول  : 05الموضوع عدد 

 أنه أشار الكلمة إىل السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية الذي أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية 
املتعلق بكيفية طرح املنقوالت  1992ماي  30بتاريخ  33عمال مبنشور السيد وزير الدولة وزير الداخلية عدد 

 التابعة للجماعات احمللية والتفويت فيها ، تولت اإلدارة البلدية ضبط املنقوالت واملعدات الذي زال اإلنتفاع هبا 
موافقتها على طرح املنقوالت  2017جويلية  20اخلميس وقــد أبدت جلنة طرح املنقوالت اجملتمعة يوم 

 واملعدات الواردة ابلقائمة بعد إجراء عملية املعاينة طبقا ملا تضمنه حمضر اجللسة املعد يف الغرض.
املزمع التفويت فيها يقع حتديده من قبل اإلدارة و مــع اإلشارة إىل إن السعر اإلفتتاحي للمنقوالت واملعدات 

 الك الدولة والشؤون العقارية أبر�نة.مألاجلهوية 
ملكتب ا أنظارواملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه قد مت عرضه على 

 حسب القائمة التالية :  وذلك 2017اوت  04البلدي بتاريخ 
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 قرار مجلس النیابة الخصوصیة  

تحدید و ع على طرح المنقوالت التي زال االنتفاع بھاباإلجما صادق أعضاء النیابة الخصوصیة        
مالك الدولة ألالسعر اإلفتتاحي للمنقوالت والمعدات المزمع التفویت فیھا من قبل اإلدارة الجھویة  

 : وذلك حسب القائمة التالیة والشؤون العقاریة بأریانة
 

 



 
 العمر الرقم المنجمي رقم السلسلة نوع المنقول ع/ر

 سنةCITROEN   CD VF7VDPB0048PB3656 02-209046 17سیارة  .1

 سنةPOLO WVWZZZGNZWY002711 02-208182 20سیارة فولزفاقن   .2
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 سنةSAME EXPLORER EXP70315595 02-208003 20جرار  .9

 سنةSAME EXPLORER EXP7051586 02-208656 19جرار   .10
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 طرح معالیم بعنوان المعلوم على العقارات المبنیة لفائدةحول  : 06الموضوع عدد 

 : او من الجماعات العمومیة المحلیة  الدولةالمواطنین المنتفعین بإعانة قارة من  
 



 الذي أشار أنه لسيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية الكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
من جملة اجلباية احمللية(الفقرة الثانية) املتعلق ابحلط من املعلوم على العقارات املبنية كليا من  6تطبيقا ألحكام الفصل

د املنتفعني إبعانة من طرف اجلماعات احمللية ابلنسبة للمطالبني ابملعلوم على العقارات املبنية من ذوي الدخل احملدو 
 الدولة أو من اجلماعة احمللية.

وحيث، ورد على البلدية عدة مطالب مت عرضها على أنظار جلنة مراجعة املعاليم يف جلستها املنعقدة        
اليت أقرت طرح املعاليم املثقلة هبذا العنوان وإعفاء املنتفعيني إبعانة قارة من الدولة أو من  2017جوان  22بتاريخ 

 التالية :د مبّني وفق ما تتضمنه القائمة  6.754,749اجلماعات العمومية احمللية مببلغ مجلي قدره 
 

 ار اللجنةقر المبلغ المقرح طرحھ العنـــوان رقم ب.ت.و اإلسم واللقب رقم الزمــام ع/ر

 00434255 الباجي مر�ح 011210001002 1
�ج اجلرجار أر�نة  01

 املدينة
612.688 

)2004-2011( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

2 011242009001 
فضيلة أرملة 

 الوساليت
05192101 

حي  9�ج الزعفران عدد 
 املستقبل

618.490 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

3 011246023001 
مربوكة حممود ارملة 

 عمار بن رجب
04421113 

�ج الليمون أر�نة  23
 املدينة

463.510 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 �ج السنبل أر�نة املدينة 2 04374988 يبية اجلالص 011248002001 4
564.750 

)2013-2017( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 2�ج علي بن ز�د عدد  00455719 ربح اثبت 011110002001 5
29.344 

 2016دين 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

6 011204027101 

زهرة عبيدي ارملة 
اهلادي بومية بن 

 عبد هللا
 مكرر �ج طبلبة أر�نة 27 00554792

209.600 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

7 011250010001 
شلبية بن الشيخ 

مولدي عمر ارملة 
 البوزيدي

 623.360 �ج الربيع أر�نة املدينة 10 00778576
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

8 011254004001 
شريفة جبايل ارملة 
حممد بن ساسي 

 منصوري
 458.320 �ج احلبيبالعامري أر�نة 4 00885301

)2013-2017( 
إعفاء من دفع 

 المثقل المعلوم

 552.960 �ج التعليم أر�نة 3 00534303 عجمية إبراهيم 011115003001 9
)119-2016( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 زنقة اجلامع أر�نة 5 00479572 اجلليطيربح  011064015001 10
110.016 

)2010-2014( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

11 033121061063 
حمرز بن بلقاسم 

 الشايب
 �ج أرتنسيا أر�نة العليا 61 00459099

18.864 
)2014( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 0044434 فاطمة مهامي 011104005001 12
�ج اإلمام املازين أر�نة  5

 املدينة

ثبوت كو�ا معفاة من 
األداء البلدي حسب 
شهادة االدارة اجلهوية 

 للشؤون االجتماعية

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل



 
 
 

       
مع العلم انه قد مت عرضه على أنظار البلدي التداول يف املوضوع  اجمللسالسادة أعضاء  واملعروض على 

 . 2017أوت  04املكتب البلدي بتاريخ 
 

 قرار مجلس النیابة الخصوصیة

طرح معالیم بعنوان المعلوم على العقارات المبنیة ع على  باإلجما صادق أعضاء النیابة الخصوصیة  
وذلك على النحو  أو من الجماعات العمومیة المحلیة الدولة لفائدة المواطنین المنتفعین بإعانة قارة من

 التالي :

 
 

 04374988 يبية اجلالص 011175023003 13
شارع تونس أر�نة  23

 املدينة
98.465 

)2008-2012( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

14 011246011001 
أرملة اجلبايل  مربوكة

املرحوم السبيت 
 العمروسي

00543659 
�ج الليموحني  11

 املستقبل

ثبوت كو�ا معفاة من 
البلدي حسب األداء 

شهادة االدارة اجلهوية 
 للشؤون االجتماعية

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

15 011250002001 
ربح بنت صاحل بن 

 231.330 �ج الربيع أر�نة املدينة 4 00450317 عمر
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 238.104 منظور أر�نة�ج ابن  20 00496112 عزيزة العزيزي 011116020001 16
)2011-2015( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 374.336 �ج احلاج طبوب 17 00573637 اللمسي ةمحيد 011055017002 17
)2010-2014( 

 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 484.110 �ج اجلداول 74 00775873 العمريعبد الرزاق  011249074001 18
)2013-2017( 

دفع إعفاء من 
 المعلوم المثقل

19 011254007002 
بوخضرة  مباركة
 بالل العلميارملة 

 بن العرتي
04426695 

�ج احلبيب العامري  7
 أر�نة املدينة

367.360 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 00276615 عثمان املناعي 011258076001 20
�ج قدور الصراريف  76

 أر�نة
469.110 

)2013-2017( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

21 011248016001 
زهرة بنت فرحات 

 230.032 �ج السنبل ار�نة 16 00500374 مخريية
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 د 6.754,749 الجملــــــــة  



 

 قرار اللجنة المبلغ المقرح طرحھ العنـــوان رقم ب.ت.و اإلسم واللقب رقم الزمــام ع/ر

 00434255 الباجي مر�ح 011210001002 1
�ج اجلرجار أر�نة  01

 املدينة
612.688 

)2004-2011( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

2 011242009001 
فضيلة أرملة 

 الوساليت
05192101 

حي  9�ج الزعفران عدد 
 املستقبل

618.490 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

3 011246023001 
مربوكة حممود ارملة 

 عمار بن رجب
04421113 

�ج الليمون أر�نة  23
 املدينة

463.510 
)2013-2017( 

دفع إعفاء من 
 المعلوم المثقل

 �ج السنبل أر�نة املدينة 2 04374988 يبية اجلالص 011248002001 4
564.750 

)2013-2017( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 2�ج علي بن ز�د عدد  00455719 ربح اثبت 011110002001 5
29.344 

 2016دين 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

6 011204027101 

زهرة عبيدي ارملة 
اهلادي بومية بن 

 عبد هللا
 مكرر �ج طبلبة أر�نة 27 00554792

209.600 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

7 011250010001 
شلبية بن الشيخ 

مولدي عمر ارملة 
 البوزيدي

 623.360 �ج الربيع أر�نة املدينة 10 00778576
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

8 011254004001 
شريفة جبايل ارملة 
حممد بن ساسي 

 منصوري
 458.320 �ج احلبيبالعامري أر�نة 4 00885301

)2013-2017( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 552.960 �ج التعليم أر�نة 3 00534303 عجمية إبراهيم 011115003001 9
)119-2016( 

إعفاء من دفع 
 المثقلالمعلوم 

 زنقة اجلامع أر�نة 5 00479572 ربح اجلالصي 011064015001 10
110.016 

)2010-2014( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

11 033121061063 
حمرز بن بلقاسم 

 الشايب
 �ج أرتنسيا أر�نة العليا 61 00459099

18.864 
)2014( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 0044434 مهاميفاطمة  011104005001 12
�ج اإلمام املازين أر�نة  5

 املدينة

ثبوت كو�ا معفاة من 
األداء البلدي حسب 
شهادة االدارة اجلهوية 

 للشؤون االجتماعية

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 04374988 يبية اجلالص 011175023003 13
شارع تونس أر�نة  23

 املدينة
98.465 

)2008-2012( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

14 011246011001 
أرملة اجلبايل  مربوكة

املرحوم السبيت 
 العمروسي

00543659 
�ج الليموحني  11

 املستقبل

ثبوت كو�ا معفاة من 
األداء البلدي حسب 
شهادة االدارة اجلهوية 

 للشؤون االجتماعية

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

15 011250002001 
ربح بنت صاحل بن 

 231.330 �ج الربيع أر�نة املدينة 4 00450317 عمر
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 238.104 �ج ابن منظور أر�نة 20 00496112 عزيزة العزيزي 011116020001 16
)2011-2015( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل



 

 

ـدد: حول طرح معالیم مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنیة  70الموضوع عــ
 والعقارات غیر المنبیة : 

الذي أشار أنه  للبلدية سهيل الساسي الكاتب العام  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية       
يف نطاق أحكام جملة اجلباية احمللية وخاصة فيما يتعلق إبحصاء احملالت املعدة للسكىن، وحيث أن التشريع اجلبائي 

 اجلديد حيمل املواطنني واجب إيداع تصارحيهم القانونية املتضمنة للمساحة املغطاة لعقاراهتم املبنية،
املالكني  القيام مبراقبة التصاريح املودعة من طرف  21قتضي يف فصلها عدد وحيث أن جملة اجلباية احمللية ت 

 للتثبت من املساحة املغطاة،
أثناء عملية املراقبة أو عند ختزين الفصول ابملنظومة اإلعالمية  إماوحيث أن بعض األخطاء املادية تسربت 

 وخاصة فيما يتعلق ابملساحة املغطاة،
 تقدموا إبعرتاضات كتابية لتسوية وضعياهتم اجلبائية، وحيث أن عددا من املواطنني

 وبناءا عليه قامت مصلحة املعاليم القارة إبجراء املعاينات للتأكد من املساحة املغطاة،
للطرح  2017جوان  22مث مت عـرض امللفـات على أنـظار جلنـة مراجعـة املعاليـم يف جلسـتها املنعقـدة يوم 

 خطأ مادي أثناء عملية املراقبة ومت تعديل مساحاهتا. اعرتاهاليت اجلزئي ابلنسبة للفصول ا
* طرح كلي للفصول اليت إعرتاها التكرار أثناء عملية التخزين ابملنظومة اإلعالمية وذلك يف كل منطقة على حدة 

 مثلما هو مبني ابلقائمتني املرافقتني .
 دينة والعليا . د ابلنسبة ألر�نة امل 30.563,176بـ* مببلغ للطرح يقدر 

 د ابلنسبة للمنازه و النصر. 44.590,910* ومبلغ يقدر بـ 
 د 75.154,086بـاملبلغ اجلملي يقدر 

 374.336 �ج احلاج طبوب 17 00573637 اللمسي ةمحيد 011055017002 17
)2010-2014( 

 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 484.110 �ج اجلداول 74 00775873 عبد الرزاق العامري 011249074001 18
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

19 011254007002 
بوخضرة  مباركة
 بالل العلميارملة 

 بن العرتي
04426695 

�ج احلبيب العامري  7
 املدينةأر�نة 

367.360 
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 00276615 عثمان املناعي 011258076001 20
�ج قدور الصراريف  76

 أر�نة
469.110 

)2013-2017( 
إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

21 011248016001 
زهرة بنت فرحات 

 230.032 �ج السنبل ار�نة 16 00500374 مخريية
)2013-2017( 

إعفاء من دفع 
 المعلوم المثقل

 د 6.754,749 الجملــــــــة  



 

 قائمة طرح الفصول المكررة للعقارات المبنیة ( المنازه والنصر ) :            
 

 

 ع/ر
 رقم الزمام األصلي 
 رقم الزمام املكرر

 اللجنةقرار  املالحظات سنوات التثقيل املثقلاملبلغ  العنـــوان اإلسم واللقب

1 
 

 083606022001االصلي
  083256021001املكرر

عبد اللطيف 
 اخلراط

�ج مدينة  21
 2بيسان النصر

2.429,280 2007/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
083256021001 
 نظرا للتكرار احلاصل 
 أثناء عملية التخزين

متت املوافقة على طرح الفصل 
 املكرر

2 
 083619002011االصلي
        083620002011املكرر

 حسن الرتيكي
إقامة الربتقال 

 IIالنصر 
125,760 2012/2010 

طرح كلي للفصل عدد 
083620002011 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 التخزين

متت املوافقة على طرح الفصل 
 املكرر

3 
 088095010026االصلي
 088095001026املكرر

 وليد محرييت

إقامة األكروبول 
�ج مدينة صاللة 
دوبالكس عدد 

 IIالنصر  26

1.202,943 
 2010/2016 

طرح كلي للفصل 
088095001026 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 عملية التخزين

 

متت املوافقة على طرح الفصل 
  املكرر

4 
 088058001002االصلي

        088047001200املكرر
 فيصل البوسطاجني

إقامة الزفري مدرج 
النصر  2أ شقة 

II 
365,300 2010/2013 

طرح كلي للفصل عدد 
088047001200 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الصل املكرر

5 
 08886105001االصلي
         088861011005املكرر

منية عبد املوىل 
 حرم حكموين

إقامة مركب 
 1اليامسني عمارة 

 2النصر  5شقة 
130,794 2009/2014 

طرح كلي للفصل عدد 
088861011005 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الصل املكرر

6 

 083619003001االصلي
 083620003001راملكر

 2املكرر 
083619001013 

        

حممد توفيق 
 راشدي وحرمه

 
حممد اهلادي 
العقريب وحرمه 

 نتاليا

إقامة د�ر 
قرطاجنة فيال 

 IIالنصر  3عدد 
 املالك اجلديد

137,894 
408,575 

2011/2012 
2012/2007 

طرح كلي للفصل عدد 
083620003001 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين طرح 
 كلي للفصل املكرر

نظرا لتكرار  083619001013
 احلاصل أثناء التوظيف

متت املوافقة على 
 طرح الفصلني

 املكررين

7 
  083619001031االصلي
         083620001031املكرر

 رضا كدوس

إقامة د�ر 
 قرطاجنة عمارة

طابق  1"أ شقة 
  2النصر 3

188,640 2008/2012 
طرح كلي للفصل عدد 
08362001031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التوظيف

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

8 
 083619001051االصلي
         083620001051املكرر

 منذر صاحلي

إقامة د�ر 
قرطاجنة عمارة أ 

 5طابق  1شقة 
 IIالنصر 

41,081 2012 
طرح كلي للفصل عدد 
083620001031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

9 
 

 083511011012االصلي
 083511001012املكرر

083511011031         
 جالل السالمي

إقامة الشريف 
شقة  1عمارة 

 IIالنصر  1عدد 

435,456 
145,152 

2012/2015 
2014/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
083511001012 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 2طرح كلي للفصل غدد 

083511011031 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
الفصلني طرح 

 املكرريني



11 
 088847001006االصلي
         088058001006املكرر

 سلوى ليليا زروق
إقامة الزفري مدرج 

بنهج  6أ شقة 
 IIالكلية النصر 

264,298 2010-
 2015و2011

طرح كلي للفصل عدد 
088058001006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

12 

 088834002001االصلي
 االصلي

088834002010 
        

 حممد الرقيق 
إقامة مرمي مدرج 

 10"ب" شقة 
 IIالنصر 

428,202 2009/2014 
طرح كلي للفصل عدد 
088834002010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

13 
 088850001006االصلي
         088853001006املكرر

 هادية بن يوسف

إقامة قرطبة مدرج 
�ج  6أ شقة 

 مدينة كاظمة 
 IIالنصر 

598,752 2014/2009 
طرح كلي للفصل عدد 
088853001006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

14 
 083560001131االصلي
         088861001031املكرر

 رجاء بنت اهلادي
 اجملربي

إقامة اليامسني 
 31مدرج أ شقة 

�ج  IIالنصر 
 مدينة الرضوى

457,233 2015/2009 
طرح كلي للفصل عدد 
088861001031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

15 
 083261009010االصلي
 083260009010املكرر

توفيق بن حممد 
 املذيوب

�ج علي  9
القابسي شقة 

حي النصر  10
II 

213,792 2015/2010 
طرح كلي للفصل عدد 
083260009010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

16 
 252227004003االصلي
 252225004003املكرر

حمرز بن محيدة 
 قوشة

إقامة حي 
االنتصار بلوك أ 

 3عمارة د شقة 
 املنزه اخلامس

301,824 2015/2008 
طرح كلي للفصل عدد 
252225004003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

17 
 272434004031االصلي
         088080004003املكرر

 توفيق بوبرمة

إقامة القصر �ج 
عبيد هللا الزواغي 
و الرابط مدرج د 

 1شقة عدد 
 النصر

651,973 2009/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088080004003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

18 
 272403006001االصلي
         272403402011املكرر

 سامل بن غرابل
�ج حممد  6

ابلطيب املنزه 
 السابع

613,266 2005/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
272403402011 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

19 
 282175026001االصلي
         282175026002 املكرر

 عبد الرزاق العزايب
�ج صور  26

 8املنزه 
710,838 2005/2011 

طرح كلي للفصل عدد 
282175026002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

20 
 272114008001االصلي
 272114008002املكرر 

حممود بن ابراهيم 
 بن يدر

�ج أميلكار  8
 7املنزه 

120,933 2008/2010 
طرح كلي للفصل عدد 
272114008002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التوظيف

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

21 
 252001043001االصلي
 252001043002املكرر 

مفيدة برقيقة حرم 
 مرزوق

شارع إفريقيا  43
 املنزه اخلامس

808,704 2008/2011 

طرح كلي للفصل عدد 
252001043002 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء عملية املراقبة 
 2004األلية لسنة 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر



22 
 088828001042االصلي
 088087001042املكرر 

 نعيمة مصباح

إقامة فينيكس 
عمارة "أ" شقة 

شارع اهلادي  42
 IIنويرة النصر

319,446 2007/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088087001042 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

23 
 272424003152االصلي
 27242403152املكرر 

 مزهودرفيعة 
إقامة ابنوراميس 

شقة  3عمارة 
 7املنزه  52عدد 

82,148 2016-2017 
 طرح كلي للفصل عدد
27242403152 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

24 
االصلي 

088918001035 
         088908001035املكرر 

عفيفة كمون حرم 
 الشويخ

إقامة البنفسج 
شقة عدد 

الطابق 35
 الثالث النصر

133,056 2015/2016 
طرح كلي للفصل عدد 
088908001035 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

25 
االصلي 

083617001012 
         088067001002املكرر 

 عبد القادر الصغري
إقامة فوروم عمارة 

 2شقة  1عدد 
 IIالنصر

320,346 2008/2011 
طرح كلي للفصل عدد 
088067001002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

26 
 088866001601االصلي
          088866001016املكرر

 مهدي املصمودي

إقامة إلياس مدرج 
"أ" شقة عدد 

الطابق  1-6
 IIالسادس النصر 

716,328 2008/2014 
طرح كلي للفصل عدد 
088866001016 

 للتكرار احلاصل أثناء التخزيننظرا 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر
 
 
 

27 
 088865003001االصلي
  088865001103املكرر

عادل بن عبد 
 اللطيف احملجوب

إقامة األمرية 
دوبالكس أ شقة 

 IIالنصر  3
510,720 2011/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
088865001103 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

28 
 272429003004االصلي
  272425003004املكرر

 أمحد البغدادي
 

إقامة السرا� املنزه 
 السابع 

677,376 2008/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
272425003004 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

29 
 272421001011االصلي
 252421001011املكرر 

 أمحد اجلبايل
إقامة كليوابترا 

 11مدرج أ شقة 
 5طابق اول املنزه 

79,229 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421001011 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

 
30 
 

 272421001024االصلي
 252421001024املكرر 

 رامي الرقيق
إقامة كليوابترا 

 11مدرج أ شقة 
 5طابق اول املنزه 

78,624 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421001024 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

31 
 272421001055االصلي
 252421001055املكرر 

 عاشور عبد احلق
إقامة كليوابترا 

 55 مدرج أ شقة
 5املنزه  5طابق 

89,511 2014 

طرح كلي للفصل عدد 
252421001055 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

32 
 272421002032االصلي
 252421002032املكرر 

سيدة الصحراوي 
 حرم قداش

إقامة كليوابترا 
مدرج ب شقة 

 1طابق  32
 5املنزه 

79,833 2014 

طرح كلي للفصل عدد 
252421002032 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

33 
 272421002062االصلي
 252421002062املكرر 

حممد املنصف 
 املكي

إقامة كليوابترا 
مدرج ب شقة 

 6طابق  62
 5املنزه 

81,043 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421002062 

 للتكرار احلاصل أثناء التخزيننظرا 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر



34 
 272431003013االصلي
 252421003013املكرر 

 عبد العزيز الكتاري

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 1طابق  13
 5املنزه 

65,319 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003013 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على متت 
طرح الفصل 

 املكرر

35 
 272421003014االصلي
 252421003014املكرر 

إبتسام السعيدي 
 حرم الطويهري

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 1طابق  14
 5املنزه 

38,985 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003014 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

36 
 272421003045االصلي
 252421003045املكرر 

منظور كرو وعزيزة 
 العمروين

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 3طابق  45
 5املنزه 

85,277 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003045 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

37 
 272421003052االصلي
 252421003052املكرر 

 �دية املدب

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 5طابق  52
 5املنزه 

38,985 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003052 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

38 
 272421003073االصلي
 252421003073املكرر 

 سلمى قديش
كليوابترا إقامة  

مدرج س شقة 
 5املنزه  73

65,319 2014 

طرح كلي للفصل عدد 
252421003073 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

39 
 272421004015االصلي
 252421004015املكرر 

نور الدين قديش 
 وزهرة 

إقامة كليوابترا 
مدرج د شقة 

 1طابق  15
 5املنزه 

85,881 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421004015 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

40 
 088066002036االصلي
 088066002306املكرر 

عبد السالم 
 الرتيكي

إقامة فنشي 
عمارة ب شقة 

 2النصر  6عدد 
677,376 2008/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
088066002306 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

41 
 088094001001االصلي
 088094001010املكرر 

 طارق الشعبوين
إقامة إلياس فيال 

 2015/2016 435,456 2النصر  1عدد 

طرح كلي للفصل عدد 
088094001010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

42 
 088058002003االصلي
 088047002003املكرر 

 عبد الستار حالب
إقامة الزفري مدرج 

 3"ب" شقة 
 �ج الكلية

439,086 2010/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047002003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

43 
 088058002006االصلي
 088047002006املكرر 

 صالح الدين محزة 
إقامة الزفري مدرج 

 1"ب" شقة 
 2النصر 

520,737 2009/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047002006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

44 
 088058001004االصلي
 088047001014املكرر 

بن محدة  كرمي
 ميالد

إقامة الزفري مدرج 
النصر  14أ شقة 

2 
526,176 2010/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
088047001014 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر



45 
 088058001013االصلي
 088047001013املكرر 

 ز�د وملياء بلحاج
إقامة الزفري مدرج 

 13"أ" شقة 
 2النصر 

413,682 2010/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047001013 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

46 
 088058003001االصلي
 088047003001املكرر 

 ر�ض دغفوس
إقامة الزفري مدرج 

 1"س" شقة 
 2�لنصر 

595,128 2008/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047003001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

47 
 088058001001االصلي
 088047001100املكرر 

 عفيف الشعبوين
إقامة الزفري مدرج 

 1"أ" شقة 
 2النصر

44,420 2015/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
088047001100 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين 
 وإزدواجية اخلالص

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

48 
 272434003023االصلي
 272434003003املكرر 

 حممد احلصايري

إقامة القصر 
مدرج "س" شقة 

 2طابق  3-2
 7املنزه 

783,644 2009/2016 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434003003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

49 
 272434001053االصلي
 272434010053املكرر 

 طاهر قاللو
إقامة القصر 

 53مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010053 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

50 
 272434001063االصلي
 272434010063املكرر 

 سليم بن نصيب
إقامة القصر 

 63مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 

 طرح كلي للفصل عدد 
272434010063 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

51 
 272434001064االصلي
 272434010064املكرر 

 منرية هاديف
إقامة القصر 

 64شقة مدرج أ 
 7املنزه 

164,446 2009/2015 
 طرح كلي للفصل عدد

272434010064 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

52 
 272434001062االصلي
 272434010062املكرر 

 إيناس عمر
إقامة القصر 

 62مدرج أ شقة 
 7املنزه 

402,798 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد

272434010062 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

53 
 272434001054االصلي
 272434010054املكرر 

 مراد ابش حانبة
إقامة القصر 

 54مدرج أ شقة 
 7املنزه 

133,260 
2009/2014 

 

 طرح كلي للفصل عدد 
272434010054 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

 

54 
 272434001051االصلي
 272434010051املكرر 

 حافظ الشمسي
إقامة القصر 

 43مدرج أ شقة 
 7املنزه 

834,,558 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010051 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

55 
 272434001043االصلي
 272434010043املكرر 

 منانة غديرة
إقامة القصر 

 43مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010043 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

56 
 272434001042االصلي
 272434010042املكرر 

 حممد حواس
إقامة القصر 

 42مدرج أ شقة 
 7املنزه 

402,798 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010042 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر



57 
 272434001032االصلي
 272434010033املكرر

 املهتدى بن غرابل
إقامة القصر 

 33مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010033 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

58 
 272434001032االصلي
 272434010032املكرر

 بسام حواص
إقامة القصر 

 32مدرج أ شقة 
 7املنزه 

70,633 2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010032 

 احلاصل أثناء التخزيننظرا للتكرار 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

59 
 272434001031االصلي
 272434010031املكرر

 شريفة بن زاكور
إقامة القصر 

 31مدرج أ شقة 
 7املنزه 

567,334 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

60 
 272434001024االصلي
 272434010024املكرر

إقامة القصر  عمر خضار
 24مدرج أ شقة 

 7املنزه 

 طرح كلي للفصل عدد 2010/2014 129,955
272434010024 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

61 
 

 272434001014االصلي
 272434010014املكرر

 سفيان بن غرابل
إقامة القصر 

 14مدرج أ شقة 
 7املنزه 

83,473 2012/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010014 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

62 
 272434001011االصلي
 272434010011املكرر

حممد علي 
 أمديقش

 إقامة القصر
 11مدرج أ شقة 

 7املنزه 
660,438 2009/2014 

 طرح كلي للفصل عدد 
272434010011 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

63 
 088058003004االصلي
 088047003004املكرر

 خالد صويح
إقامة الزفري مدرج 

النصر  4س شقة 
2 

217,728 2013/2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
088047003004 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

64 
 088058003002االصلي
 088058003002املكرر 

 حممد العش
إقامة الزفري مدرج 

النصر  2س شقة 
2 

457,230 2010/2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
088047003002 

 أثناء التخزين نظرا للتكرار احلاصل

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

65 
 6االصلي

08805800300 
 088047003006املكرر

عبد العزيز و 
 جاكلني كمون

إقامة الزفري مدرج 
النصر  2س شقة 

2 
511,662 2010/2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
088047003006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

66 
 088867010022االصلي
 088867010021املكرر

 رمي اجلديدي
إقامة رميا بلوك أ 

النصر  22شقة 
2 

162,480 2008/2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
088867010021/ 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

68 
 272429002016االصلي
 272425002051املكرر

حممد اهلادي 
 الشايب

سرا� املنزه إقامة 
 2عمارة ب شقة 

 2النصر 5طابق 
39,567 2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
272425002051 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

69 
 272407030012االصلي
 272407003012املكرر

 جنوى خلف هللا
عمارة السعادة 
مدرج س شقة 

 7املنزه  12
29,925 2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
272407003012 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

70 
 272434001034االصلي
 272434010034املكرر

 صوفية السالمي
إقامة القصر 

 34مدرج أ شقة 
 7املنزه 

155,946 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010034 

 احلاصل اثناء التخزيننظرا لتكرار 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

71 
 088055001035االصلي
 088055001115املكرر

عبد الرؤوف 
 السالمي

إقامة االنس شقة 
 3الطابق  5

 2النصر 
227,864 2004/2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
088055001115 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 



72 
 

 083524002013االصلي
  083109003001املكرر

 عز الدين القاضي
�ج تربيز إقامة  

 13كركوان عدد 
 1حي النصر

798,950 2007/2017 
 طرح كلي للفصل عدد 
083109003001 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

 
 

73 
 088049001002االصلي
        088049001001املكرر

 لطفي بن منصور

إقامة دار اهلدى 
طابق سفلي عدد 

شارع اهلادي  1
 2نويرة النصر 

903,652 2003/2016 

 طرح كلي للفصل عدد 
088049001001  

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

74 
 272411020002االصلي
        272411002062املكرر

جنوى بنت مخيس 
 العويين

إقامة الضمان 
مدرج ب شقة 

 6طابق  62
 7املنزه 

256,608 2015/2017 

 طرح كلي للفصل عدد 
272411002062   

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

75 
 088063001672االصلي
 088866001202املكرر

 احلداوي قيس
إقامة إلياس شقة 

النصر  7طابق  2
2 

إداج إسم خطأ من طرف  2008/2017 982,180
 الباعث العقاري 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

76 
 252226040016االصلي
        252226004016املكرر

 جنوى بن ميمون

 SNITعمارات 
مدرج د شقة 

شارع إفريقيا  16
 5املنزه 

450,400 2008/2017 

طرح كلي للفصل 
252226004016 
 نظراللتكرار أثناء التخزين

 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

77 
األصلي 

083567005001 
 337980290000املكرر 

حمسن بن عثمان 
 بن سامل الدغري

�ج بيت  5
 2احلكمة النصر 

 أر�نة
-1998من سنة  2.748,229

2017 
 TNBطرح كلي 

على متت املوافقة 
 الطرح
 
 

78 
االصلي 

088069002031 
 088002002031املكرر 

 عبد اجلليل منيف
إقامة الفل مدرج 

 31ب شقة 
 2النصر 

396,790 2006/2017 
 طرح كلي للفصل

 08002002031املكرر 

مت إدراجه يف إقائمة 
غري اإلقامة املوجود 

 هبا حمل سكناه

79 
االصلي 

252214022001 
 252214005002املكرر

 السيدة املزاز
�ج  22

مصطفى عبد 
 5السالم املنزه 

664,590 2008/2017 

 طرح للفصل
نظرا  252214005002املكرر

 خلطأ يف تصريح املواطن
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

 كمال ساسي 083600046001 80
�ج مدينة 
 2006/2017 2.138,420  2الرضوى النصر

هبذا  اليوجد هذا الرتقيم البلدي 
�ج مدينة 46العنوان الصحيح هو 
 املوصل

متت املوافقة على 
 الفصل املكرر

81 083105027001 
346380346000 

احلبيب 
 اإلسكندراين

�ج   27
كاجاكستان 

 2النصر 
128,790 2017 

تصريح املواطن بتاريخ 
الطرح سيكون  30/11/2016

 الغري 2017لسنة 

متت املوافقة على 
طرح الديون إبتداء 
من تصريح املعين 

 ابألمر

82 316738153900 
شركة دريرة العقارية 

 2النصر

شارع اهلادي 
نويرة إقامة 

 البنفسج
1.702,800 2016-2015 

طرح املعلوم املوظف نظرا لتواصل 
توظيف املعلوم بعد حصول الشركة 

 على حمضر املعاينة

متت املوافقة على  
طرح الديون 

 املوظفة على الشركة
 

83 
 083574004002االصلي
 083574006002املكرر 

مصطفى ومىن 
 دخلي

�ج الطالب  04
 2017-2013 1012,204 2النصر 

تضارب بني تصريح الزوج والزوجة 
رقم  4بعد معاينة ثبت أن العقار

  6 وليس

متت املوافقة على 
 الفصل املكرر



84 272121005001 
202100000000 

حممد املختار 
 اجلاليل

�ج عبد  5
الكرمي اخلطايب 

 7املنزه 
1.179,800 2004-2017 

الطرح من اتريخ تصريح املعين 
ابألمر واتريخ املعاينة و يبقى من 

ديون تثقيل  2003إىل  1997
TNB 

 
متت املوافقة على 
الطرح مع االبقاء 
على الديون املثقلة 

 TNBعلى 

85 252214022001 
252214005002 

عبد القادر بن 
 صاحل

حي الوفاق املنزه 
اخلامس مدرج 

155  

 
1.807,608 

541,402 

 
 

مطلب يف اسرتجاع أموال وقع 
إستخالصها خطأ من طرف 

 القباضة

متت املوافقة على 
 مطلب االسرتجاع

87 282507002125 
أمحد ومهدي 
 وسلمى بن حممد

إقامة سنيت 
االندلس مدرج 

علوي  25ب 
 8املنزه 

234.752 2011-2017 
للفصل نظرا للتكرار طرح كلي 

احلاصل أثناء عملية التخزين ابعتبار 
 أن األشقاء مسجلون كل على حدة

متت املوافقة على 
 الفصل املكرر

88 
االصلي 

252224007025 
 252224005025املكرر 

 الشاديل كميشة

إقامة حي 
الشمس  مدرج 

 25ف شقة 
 5املنزه 

291,520 2011-2017 
طرح كلي للفصل 
نظرا  252224005025

 للتكرار احلاصل أثناء عملية التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

89 
االصلي 

252227010001 
 252202007001املكرر

أمحد فوزي 
 ابلناصر 

إقامة حي 
االنتصار مدرج 

املنزه  1ج شقة 
5 

261.940 2009-2017 
مراسلة القابض لتحويل مبالغ 

 مستخلصة خطأ

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

 44.590,910 اجلملــة 
 د

           
 قائمة طرح الفصول المكررة للعقارات المبنیة ( اریانة المدینة و أریانة العلیا  ) :          

 

 ع/ر
 رقم الزمام األصلي 
 رقم الزمام املكرر

 اللجنةقرار  املالحظات:موضوع االعرتاضات  املبلغ املثقل العنـــوان اإلسم واللقب

1 
 033509002555االصلي
 033509005005املكرر

033509004005  

 صادق مامي
 

إقامة احلدائق 
 5شقة  5عمارة 

 ار�نة العليا

301,824 
 

283,047 

2008/2015 
2013/2015 

طرح كلي للفصلي عدد 
033509005005/ 
033509004005 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
الفصلني طرح 

 املكررين

2 
 033198008010االصلي
 033198008002املكرر

السيد والسيدة 
 الرتيكي

 

إقامة النور مدرج 
H ميزانني أر�نة

 العليا
498,960 2010/2014 

طرح كلي للفصل عدد 
033198008002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

3 

االصلي 
033167013001 

 033507013001املكرر 
033203013001            

 عباس خليفي
زنقة احلدائق  13

 أر�نة العليا
248,064 

 
2005/2014 

طرح كلي للفصل عدد 
033507013001 
033203013001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصلني 

 املكررين

4 
 033185004121االصلي
  033185004122املكرر 

فتحي القفصي 
 وحرمه راضية

�ج النهوض  4
 أر�نة العليا

67,737 2015 
طرح كلي للفصل عدد 
033185004122 

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور



حسب املعاينة العقار مل ينجز بعد 
رغم حصوله على رخصة البناء  

 معلوم موظف على وجه اخلطأ

5 
 011406002212االصلي
       011406001012املكرر

 زهري زغدان

إقامة الطيور شقة أ 
�ج منظور  12

أر�نة املدينة عمارة 
 الشحرور

83,840 2015/2016 
طرح كلي للفصل عدد 
011406001012 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

6 
 011406002211االصلي
 011406010211املكرر

سليم وسامية 
 بن كرم 

إقامة الطيور عمارة 
شقة  2شحرور 

�ج ابن  11أ
 منظور أر�نة املدينة

69,586 2015/2016 
طرح كلي للفصل عدد 
011406010211 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

 011406002210االصلي 7
 011406001010املكرر

ر�ض وإبتسام 
 غرسالوي

إقامة الطيور عمارة 
شقة  2شحرور 

�ج ابن  10
 منظور أر�نة املدينة

طرح كلي للفصل عدد  2015/2016 60,366
011406001010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

8 
 011278019001االصلي
 011005046001املكرر 

 رؤوف بوقرة
�ج بوحجلة  19

 2015 90,720 أر�نة املدينة
طرح كلي للفصل عدد 
011005046001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

9 

االصلي 
011320003020 

 املكرر 
01005046001 

0112350040209 

عبد الوهاب 
 املقدم

�ج أميلكار عمارة 
 20شقة 4عدد 

برج البكوش ار�نة 
 املدينة

طرح كلي للفصل عدد  2015 28,087
01005046001 

املوافقة على طرح  نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 الفصل املكرر

االصلي  10
033400002014 

 033400005214املكرر 

عبد احلفيظ بن 
 ساسي بوز�ن

إقامة الزهراء 
دوبالكس 

E4 ر�ض
 االندلس

طرح كلي للفصل عدد  2011/2015 342,608
033400005214 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
املوافقة على طرح 

 الفصل املكرر

االصل  11
011316008115 

 011005015001املكرر

شارع  16عمارة  �هد بوريقة
ابو القاسم الشايب 
إقامة اهلناء عمارة 

 15"ه" شقة 
 ار�نة

طرح كلي لسنوات  1997/2012 964,320
1997/2012 

 
 

على طرح املوافقة 
 الفصل املكرر

 011282001008االصلي 12
       011282008001املكرر 

بلقاسم 
 الفرجاين

زنقة أبو القاسم  8
الشايب ار�نة 

 املدينة

طرح كلي للفصل عدد  1997/2014 1.091,328
011282008001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011228002001االصلي  13
 011228005002املكرر 

�ج ابو  05 حممد بودية
احلسن االشعري 

 ار�نة

طرح كلي للفصل عدد  2006/2014 769,302
011228005002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 
14 
 

 011313017104الصلي
 011307017104املكرر

املنصف بن 
سعيد بن 

 الطاهر

شقة  17عمارة 
إقامة  104

اإلزدهار حي 
 احلدائق ار�نة

طرح كلي للفصل عدد  2015/2016 57,850
011307017104 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
املوافقة على طرح 

 الفصل املكرر



 011011006001االصلي  15
011011006002 
011011006003 

 املكرر 
011011008001 
011011008002 
011011008003 

ليلى بنت 
 صاحل الوراري

�ج احلبيب  6
-2-1اثمر شقق 
3 

52,818 
 
 

52,818 

2015/2016 
 
2015/2016 

 

 طرح كلي للفصل عدد 
011011008001 
011011008002 
011011008003 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 

املوافقة على طرح 
 الفصول املكررة

 011011006004األصلي  16
011011006005 
011011006006 

 فصول مكررة
011011008004 
011011008005 
011011008006 

عائدة بنت 
 صاحل الوراري

�ج احلبيب  6
اثمر شقق عدد 

4-5-6 

52,818 
52,818 
52,818 

 طرح كلي للفصل عدد  2015/2016
011011008004 
011011008005 
011011008006 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 

 
 

املوافقة على طرح 
 الفصول املكررة

 

 011307022142األصلي 17
 031307022142املكرر

حممد احملسن 
 بن تومية

عمارات حي 
احلدائق عمارة 

 142شقة  22
 أر�نة

طرح كلي للفصل عدد  2015/2016 80,486
031307022142 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
املوافقة على طرح 

 الفصل املكرر

 011173004006االصلي 18
 املكرر 

شرف الدين 
الزدام وحرمه 

 هدى

إقامة تونس قرطاج 
 6مدرج "د" شقة 

 ار�نة 1طابق

292,119 2012/2015 011173004006 
حتويل املبلغ املستخلص على الرقم 

 على سبيل التسوية أو طرحه

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033503006098االصلي 19
 083506006098املكرر 

عبد الرمحان 
 املرديين

إقامة الورود عمارة 
أر�نة  98شقة  6

 العليا

715,008 
145,152 

2006/2015 
2016/2017 

 طرح كلي للفصل 
083506006098 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين 
 سجل خطأ يف دائرة النصر

 

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033503003056االصلي 20
 083506003056املكرر 

حممد اهلادي 
 بوقيلة

إقامة الورود عمارة 
ار�نة  56شقة  3

 العليا

طرح كلي للفصل عدد  2006/2015 415,360
083506003056 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين 
 سجل خطأ يف دائرة النصر

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033198007001االصلي 21
 272415007001املكرر 

ليلى بن 
 حسني

إقامة النور مدرج 
G 1شقة عدد 

ار�نة  3الطابق 
 العليا

طرح كلي للفصل عدد  2008/2016 1.045,089
272415007001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011118004001املكرر  22
 التجاري بنك

حممد بن 
ساسي 
 الغندري

احلبيب �ج  4
 بورقيبة أر�نة

عقار ذو صبغة جتارية طرح كلي  2007/2016 1.508,640
 بعنوان جتاري بنك

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033022011021االصلي 23
 033022011022املكرر 

عد�ن بن 
عياد وحرمه 
 حنان عبيدي

�ج الصرب  11
 أر�نة العليا

طرح كلي للفصل عدد  2015/2017 326,592
033022011022 
 حسب املراقبة امليدانية

اتضح أنه طابق أرضي ال غري 
 الطابق العلوي غري موجود

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

�ج أمحد خري  7 كمال اهليلة 033122007001االصلي 24
 الدين أر�نة العليا

خطأ يف  2017طرح جزئي سنة  2017 116,121
احتساب املساحة تعديل املساحة 

 املغطاة

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011158014001االصلي 25
 011158015001املكرر 

�ج قربص  14 حممد الغيزاوي
 أر�نة املدينة

 2015طرح جزئي لسنة  2015 37,728
 



�ج بطليوس  13 محادي سعيد 033723013001االصلي  26
 أر�نة العليا

420,206 
406,404 

خالص من  TNB 97/98طرح  1997/1998
 طرف البائعة

 

 033719001016املكرر 27
 033719002016االصل 

يوسف 
 احملريصي

إقامة شاليات 
النحلي مدرج 

 16"ب" شقة 
طابق أول ر�ض 

 االندلس

 طرح كلي للفصل  2010 91.325
033719001016 

  نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

 100500000000املكرر 28
 300900000000مكرر 

�ج ابن سيناء  بن مباركعلي 
 47امللك عدد 

 طريق سكرة

6.881,852 
3.753,192 

طرح كلي للفصلني لعدم وجودمها  1994/1997
  ابملنطقة البلدية 

29 319070000000 
310530000000 

 173مقسم عدد  خمتار الفرجاين 
�ج  30عدد 

مايوركة ر�ض 
 االندلس

معلوم مثقل مرتني على نفس   997,973
طرح كلي للفصل املقسم 

هفوة أثناء 310530000000
 عملية التخزين

 

30 033770025001 
380500000000 

زهري بن حممد 
 ضو

�ج جزيرة مايوركا 
 25عدد 

2.697.557  
2005/2017 

مسجل جبداول التحصيل منذ سنة 
عقار مبين ويف نفس  2005

(مطلب TNBالوقت مثقل بـ
 إسرتجاع)

 

 االصلي011093019002 31
 االصلي011093019003

 

�ج مايل عدد  أمحد القرقوري
 أر�نة 19

110.160 
110.160 

طرح جزئي للمبلغ تبني أن  
املساحة املغطاة أقل من املساحة 

  2017اليت وقع توظيفها لسنة 

 
 

طه بن عبد  033135017071 32
 السالم

�ج صالح  17
الدين األيويب أر�نة 

 العليا

طرح 17/03/2017حذف يف   1.139,511
الفصل نظرا لكونه ذو صبغة جتارية 

 حسب املعاينة اجملراة
 

�ج بطليوس  13 محادي سعيد 033723013001 33
ر�ض األندلس 

 أر�نة العليا

معلوم على  98-97طرح سنيت  1997/1998 2.346,275
العقارات املبنية نظرا إلستخالص 

السنتني كمعلوم على العقارات غري 
 املبنية

 

ابراهيم  033122001061 34
 الشيحي

شارع امحد  01
خري الدين أر�نة 

 العليا

بعد  2017طرح فارق لسنة   61,376
معاينة اجملراة بتاريخ 

  تصيح املساحة 28/04/2017

 033120020061االصلي  35
 033120020062املكرر

�ج الطاهر  20 راضية بوشوشة
 احلداد أر�نة العليا

للفصل لوجود هفوة طرح كلي   450,200
  أثناء التخزين (عقار مزدوج)

36 033179012121 
033179012122 

مراد بن حممد 
بن حممود و 

 مهدي

�ج مجال  12
الدين األفغاين 

 أر�نة العليا

103.680 
103.680 

 الطابق األرضي
 الطابق األول

لوجود  2017طرح الفارق لسنة 
 هفوة أثناء التخزين
 (اتصحيح املساحة)

 

 

إقامة احلدائق  مامية مامي 033509003007 38
 7عمارة س شقة 

شارع  7طابق 
مصطفى احلجيج 

 أر�نة العليا

طرح جزئي إسرتجاع املبلغ   29.030
املذكورألن املعنية ابالمر قامت 

  خبالص كامل املبلغ



 االصلي011241005001 39
 املكرر011241006002

�ج البلسم حي  6 املولدي بريك
 املستقبل

683.430 2013-
2017 

طرح كلي للفصل املكرر لوجود 
 هفوة أثناء التخزين 

 

 011169020001األصل  40
011169004003 

 011169010002املكرر 

آمال بنت 
 اهلادي فالح

�ج قرطبة ار�نة 
 املدينة

طرح كلي للفصل لوجود هفوة  2017 66.528
 أثناء التخزين

 

الذهيب   138680000000االصلي 41
 حرشاين

�ج بريوت  6
 أر�نة املدينة

إسرتجاع جزئي للمبلغ املذكور نظرا  2017 206,613
 خلطأ يف التوظيف 

 

 د 30.563,176 اجلملــة  

 

 

املكتب  أنظارمع العلم انه قد مت عرضه على البلدي التداول يف املوضوع  اجمللسالسادة أعضاء  على املعروضو       
 ، والســالم. 2017اوت  04البلدي بتاريخ 

 
 قرار مجلس النیابة الخصوصیة

ع على طرح معالیم مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات باإلجما صادق مجلس النیابة الخصوصیة  
  :بمبلغ للطرحالمبنیة والعقارات غیر المبنیة 

 د   30.563,176 بـــ قدریالعلیا اریانة المدینة و * اریانة                                
  د  44.590,910 ــــیقدر ب رــــــــــازه و النصـــــــلمن*   ا                                

 د  و ذلك حسب القائمة التالیة : 75.154,086 بـــــ مبلغ جملي یقدرأي ب          

 
 

 قائمة طرح الفصول المكررة للعقارات المبنیة ( المنازه والنصر ) :            
 

 ع/ر
 رقم الزمام األصلي 
 رقم الزمام املكرر

 اجمللسقرار  املالحظات سنوات التثقيل املبلغ املثقل العنـــوان اإلسم واللقب

1 
 

 083606022001االصلي
  083256021001املكرر

عبد اللطيف 
 اخلراط

�ج مدينة  21
 2بيسان النصر

2.429,280 2007/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
083256021001 
 نظرا للتكرار احلاصل 
 أثناء عملية التخزين

متت املوافقة على طرح الفصل 
 املكرر

2 
 083619002011االصلي
        083620002011املكرر

 حسن الرتيكي
إقامة الربتقال 

 IIالنصر 
125,760 2012/2010 

طرح كلي للفصل عدد 
083620002011 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 التخزين

متت املوافقة على طرح الفصل 
 املكرر

3 
 088095010026االصلي
 088095001026املكرر

 وليد محرييت

إقامة األكروبول 
�ج مدينة صاللة 
دوبالكس عدد 

 IIالنصر  26

1.202,943 
 2010/2016 

طرح كلي للفصل 
088095001026 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 عملية التخزين

متت املوافقة على طرح الفصل 
  املكرر

4 
 088058001002االصلي

        088047001200املكرر
 فيصل البوسطاجني

إقامة الزفري مدرج 
النصر  2أ شقة 

II 
365,300 2010/2013 

طرح كلي للفصل عدد 
088047001200 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الصل املكرر



5 
 08886105001االصلي
         088861011005املكرر

منية عبد املوىل 
 حرم حكموين

إقامة مركب 
 1اليامسني عمارة 

 2النصر  5شقة 
130,794 2009/2014 

طرح كلي للفصل عدد 
088861011005 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الصل املكررطرح 

6 

 083619003001االصلي
 083620003001راملكر

 2املكرر 
083619001013 

        

حممد توفيق 
 راشدي وحرمه

 
حممد اهلادي 
العقريب وحرمه 

 نتاليا

إقامة د�ر 
قرطاجنة فيال 

 IIالنصر  3عدد 
 املالك اجلديد

137,894 
408,575 

2011/2012 
2012/2007 

طرح كلي للفصل عدد 
083620003001 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين طرح 
 كلي للفصل املكرر

نظرا لتكرار  083619001013
 احلاصل أثناء التوظيف

متت املوافقة على 
طرح الفصلني 

 املكررين

7 
  083619001031االصلي
         083620001031املكرر

 رضا كدوس

إقامة د�ر 
 قرطاجنة عمارة

طابق  1"أ شقة 
  2النصر 3

188,640 2008/2012 
طرح كلي للفصل عدد 
08362001031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التوظيف

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

8 
 083619001051االصلي
         083620001051املكرر

 منذر صاحلي

إقامة د�ر 
قرطاجنة عمارة أ 

 5طابق  1شقة 
 IIالنصر 

41,081 2012 
طرح كلي للفصل عدد 
083620001031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

9 
 

 083511011012االصلي
 083511001012املكرر

083511011031         
 جالل السالمي

إقامة الشريف 
شقة  1عمارة 

 IIالنصر  1عدد 

435,456 
145,152 

2012/2015 
2014/2015 

كلي للفصل عدد طرح  
083511001012 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 2طرح كلي للفصل غدد 

083511011031 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصلني 

 املكرريني

11 
 088847001006االصلي
         088058001006املكرر

 سلوى ليليا زروق
إقامة الزفري مدرج 

بنهج  6أ شقة 
 IIالكلية النصر 

264,298 2010-
 2015و2011

طرح كلي للفصل عدد 
088058001006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

12 

 088834002001االصلي
 االصلي

088834002010 
        

 حممد الرقيق 
إقامة مرمي مدرج 

 10"ب" شقة 
 IIالنصر 

428,202 2009/2014 
طرح كلي للفصل عدد 
088834002010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

13 
 088850001006االصلي
         088853001006املكرر

 هادية بن يوسف

إقامة قرطبة مدرج 
�ج  6أ شقة 

 مدينة كاظمة 
 IIالنصر 

598,752 2014/2009 
طرح كلي للفصل عدد 
088853001006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

14 
 083560001131االصلي
         088861001031املكرر

رجاء بنت اهلادي 
 اجملربي

إقامة اليامسني 
 31مدرج أ شقة 

�ج  IIالنصر 
 مدينة الرضوى

457,233 2015/2009 
طرح كلي للفصل عدد 
088861001031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

15 
 083261009010االصلي
 083260009010املكرر

توفيق بن حممد 
 املذيوب

�ج علي  9
القابسي شقة 

حي النصر  10
II 

213,792 2015/2010 
طرح كلي للفصل عدد 
083260009010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

16 
 252227004003االصلي
 252225004003املكرر

حمرز بن محيدة 
 قوشة

إقامة حي 
 2015/2008 301,824االنتصار بلوك أ 

طرح كلي للفصل عدد 
252225004003 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 



 3عمارة د شقة 
 املنزه اخلامس

 املكرر نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

17 
 272434004031االصلي
         088080004003املكرر

 توفيق بوبرمة

إقامة القصر �ج 
عبيد هللا الزواغي 
و الرابط مدرج د 

 1شقة عدد 
 النصر

651,973 2009/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088080004003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

18 
 272403006001االصلي
         272403402011املكرر

 سامل بن غرابل
�ج حممد  6

ابلطيب املنزه 
 السابع

613,266 2005/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
272403402011 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

19 
 282175026001االصلي
         282175026002 املكرر

 عبد الرزاق العزايب
�ج صور  26

 8املنزه 
710,838 2005/2011 

طرح كلي للفصل عدد 
282175026002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

20 
 272114008001االصلي
 272114008002املكرر 

حممود بن ابراهيم 
 بن يدر

�ج أميلكار  8
 7املنزه 

120,933 2008/2010 
طرح كلي للفصل عدد 
272114008002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التوظيف

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

21 
 252001043001االصلي
 252001043002املكرر 

مفيدة برقيقة حرم 
 مرزوق

شارع إفريقيا  43
 املنزه اخلامس

808,704 2008/2011 

طرح كلي للفصل عدد 
252001043002 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء عملية املراقبة 
 2004األلية لسنة 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

22 
 088828001042االصلي
 088087001042املكرر 

 نعيمة مصباح

إقامة فينيكس 
عمارة "أ" شقة 

شارع اهلادي  42
 IIنويرة النصر

319,446 2007/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088087001042 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

23 
 272424003152االصلي
 27242403152املكرر 

 مزهودرفيعة 
إقامة ابنوراميس 

شقة  3عمارة 
 7املنزه  52عدد 

82,148 2016-2017 
 طرح كلي للفصل عدد
27242403152 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

24 
االصلي 

088918001035 
         088908001035املكرر 

عفيفة كمون حرم 
 الشويخ

إقامة البنفسج 
شقة عدد 

الطابق 35
 الثالث النصر

133,056 2015/2016 
طرح كلي للفصل عدد 
088908001035 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

25 
االصلي 

083617001012 
         088067001002املكرر 

 عبد القادر الصغري
إقامة فوروم عمارة 

 2شقة  1عدد 
 IIالنصر

320,346 2008/2011 
طرح كلي للفصل عدد 
088067001002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

26 
 088866001601االصلي
          088866001016املكرر

 مهدي املصمودي

إقامة إلياس مدرج 
"أ" شقة عدد 

الطابق  1-6
 IIالسادس النصر 

716,328 2008/2014 
طرح كلي للفصل عدد 
088866001016 

 للتكرار احلاصل أثناء التخزيننظرا 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

27 
 088865003001االصلي
  088865001103املكرر

عادل بن عبد 
 اللطيف احملجوب

إقامة األمرية 
دوبالكس أ شقة 

 IIالنصر  3
510,720 2011/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
088865001103 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر



28 
 272429003004االصلي
  272425003004املكرر

 أمحد البغدادي
 

إقامة السرا� املنزه 
 السابع 

677,376 2008/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
272425003004 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

29 
 272421001011االصلي
 252421001011املكرر 

 أمحد اجلبايل
إقامة كليوابترا 

 11مدرج أ شقة 
 5طابق اول املنزه 

79,229 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421001011 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

 
30 
 

 272421001024االصلي
 252421001024املكرر 

 رامي الرقيق
إقامة كليوابترا 

 11مدرج أ شقة 
 5طابق اول املنزه 

78,624 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421001024 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

31 
 272421001055االصلي
 252421001055املكرر 

 عاشور عبد احلق
إقامة كليوابترا 

 55 مدرج أ شقة
 5املنزه  5طابق 

89,511 2014 

طرح كلي للفصل عدد 
252421001055 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

32 
 272421002032االصلي
 252421002032املكرر 

سيدة الصحراوي 
 حرم قداش

إقامة كليوابترا 
مدرج ب شقة 

 1طابق  32
 5املنزه 

79,833 2014 

طرح كلي للفصل عدد 
252421002032 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

33 
 272421002062االصلي
 252421002062املكرر 

حممد املنصف 
 املكي

إقامة كليوابترا 
مدرج ب شقة 

 6طابق  62
 5املنزه 

81,043 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421002062 

 للتكرار احلاصل أثناء التخزيننظرا 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

34 
 272431003013االصلي
 252421003013املكرر 

 عبد العزيز الكتاري

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 1طابق  13
 5املنزه 

65,319 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003013 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على متت 
طرح الفصل 

 املكرر

35 
 272421003014االصلي
 252421003014املكرر 

إبتسام السعيدي 
 حرم الطويهري

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 1طابق  14
 5املنزه 

38,985 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003014 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

36 
 272421003045االصلي
 252421003045املكرر 

منظور كرو وعزيزة 
 العمروين

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 3طابق  45
 5املنزه 

85,277 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003045 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

37 
 272421003052االصلي
 252421003052املكرر 

 �دية املدب

إقامة كليوابترا 
مدرج س شقة 

 5طابق  52
 5املنزه 

38,985 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421003052 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

38 
 272421003073االصلي
 252421003073املكرر 

 سلمى قديش
كليوابترا إقامة  

مدرج س شقة 
 5املنزه  73

65,319 2014 

طرح كلي للفصل عدد 
252421003073 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر



39 
 272421004015االصلي
 252421004015املكرر 

نور الدين قديش 
 وزهرة 

إقامة كليوابترا 
مدرج د شقة 

 1طابق  15
 5املنزه 

85,881 2014 
طرح كلي للفصل عدد 
252421004015 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

40 
 088066002036االصلي
 088066002306املكرر 

عبد السالم 
 الرتيكي

إقامة فنشي 
عمارة ب شقة 

 2النصر  6عدد 
677,376 2008/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
088066002306 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

41 
 088094001001االصلي
 088094001010املكرر 

 طارق الشعبوين
إقامة إلياس فيال 

 2015/2016 435,456 2النصر  1عدد 

طرح كلي للفصل عدد 
088094001010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

42 
 088058002003االصلي
 088047002003املكرر 

 عبد الستار حالب
إقامة الزفري مدرج 

 3"ب" شقة 
 �ج الكلية

439,086 2010/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047002003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

43 
 088058002006االصلي
 088047002006املكرر 

 صالح الدين محزة 
إقامة الزفري مدرج 

 1"ب" شقة 
 2النصر 

520,737 2009/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047002006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

44 
 088058001004االصلي
 088047001014املكرر 

بن محدة  كرمي
 ميالد

إقامة الزفري مدرج 
النصر  14أ شقة 

2 
526,176 2010/2015 

طرح كلي للفصل عدد 
088047001014 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصل 

 املكرر

45 
 088058001013االصلي
 088047001013املكرر 

 ز�د وملياء بلحاج
إقامة الزفري مدرج 

 13"أ" شقة 
 2النصر 

413,682 2010/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047001013 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

46 
 088058003001االصلي
 088047003001املكرر 

 ر�ض دغفوس
إقامة الزفري مدرج 

 1"س" شقة 
 2�لنصر 

595,128 2008/2015 
طرح كلي للفصل عدد 
088047003001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

47 
 088058001001االصلي
 088047001100املكرر 

 عفيف الشعبوين
إقامة الزفري مدرج 

 1"أ" شقة 
 2النصر

44,420 2015/2016 

طرح كلي للفصل عدد 
088047001100 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين 
 وإزدواجية اخلالص

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

48 
 272434003023االصلي
 272434003003املكرر 

 حممد احلصايري

إقامة القصر 
مدرج "س" شقة 

 2طابق  3-2
 7املنزه 

783,644 2009/2016 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434003003 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

49 
 272434001053االصلي
 272434010053املكرر 

 طاهر قاللو
إقامة القصر 

 53مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010053 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر



50 
 272434001063االصلي
 272434010063املكرر 

 سليم بن نصيب
إقامة القصر 

 63مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 

 طرح كلي للفصل عدد 
272434010063 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

51 
 272434001064االصلي
 272434010064املكرر 

 منرية هاديف
إقامة القصر 

 64شقة مدرج أ 
 7املنزه 

164,446 2009/2015 
 طرح كلي للفصل عدد

272434010064 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

52 
 272434001062االصلي
 272434010062املكرر 

 إيناس عمر
إقامة القصر 

 62مدرج أ شقة 
 7املنزه 

402,798 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد

272434010062 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

53 
 272434001054االصلي
 272434010054املكرر 

 مراد ابش حانبة
إقامة القصر 

 54مدرج أ شقة 
 7املنزه 

133,260 
2009/2014 

 

 طرح كلي للفصل عدد 
272434010054 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

 

54 
 272434001051االصلي
 272434010051املكرر 

 حافظ الشمسي
إقامة القصر 

 43مدرج أ شقة 
 7املنزه 

834,,558 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010051 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

55 
 272434001043االصلي
 272434010043املكرر 

 منانة غديرة
إقامة القصر 

 43مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010043 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

56 
 272434001042االصلي
 272434010042املكرر 

 حممد حواس
إقامة القصر 

 42مدرج أ شقة 
 7املنزه 

402,798 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010042 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

57 
 272434001032االصلي
 272434010033املكرر

 املهتدى بن غرابل
إقامة القصر 

 33مدرج أ شقة 
 7املنزه 

562,464 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010033 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

58 
 272434001032االصلي
 272434010032املكرر

 بسام حواص
إقامة القصر 

 32مدرج أ شقة 
 7املنزه 

70,633 2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010032 

 احلاصل أثناء التخزيننظرا للتكرار 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

59 
 272434001031االصلي
 272434010031املكرر

 شريفة بن زاكور
إقامة القصر 

 31مدرج أ شقة 
 7املنزه 

567,334 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010031 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

60 
 272434001024االصلي
 272434010024املكرر

إقامة القصر  عمر خضار
 24مدرج أ شقة 

 7املنزه 

 طرح كلي للفصل عدد 2010/2014 129,955
272434010024 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

61 
 

 272434001014االصلي
 272434010014املكرر

 سفيان بن غرابل
إقامة القصر 

 14مدرج أ شقة 
 7املنزه 

83,473 2012/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010014 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

62 
 272434001011االصلي
 272434010011املكرر

حممد علي 
 أمديقش

 إقامة القصر
 11مدرج أ شقة 

 7املنزه 
660,438 2009/2014 

 طرح كلي للفصل عدد 
272434010011 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

63 
 088058003004االصلي
 088047003004املكرر

 خالد صويح
إقامة الزفري مدرج 

النصر  4س شقة 
2 

217,728 2013/2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
088047003004 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر



64 
 088058003002االصلي
 088058003002املكرر 

 حممد العش
إقامة الزفري مدرج 

النصر  2س شقة 
2 

457,230 2010/2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
088047003002 

 أثناء التخزين نظرا للتكرار احلاصل

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

65 
 6االصلي

08805800300 
 088047003006املكرر

عبد العزيز و 
 جاكلني كمون

إقامة الزفري مدرج 
النصر  2س شقة 

2 
511,662 2010/2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
088047003006 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

66 
 088867010022االصلي
 088867010021املكرر

 رمي اجلديدي
إقامة رميا بلوك أ 

النصر  22شقة 
2 

162,480 2008/2015 
 طرح كلي للفصل عدد 
088867010021/ 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

68 
 272429002016االصلي
 272425002051املكرر

حممد اهلادي 
 الشايب

سرا� املنزه إقامة 
 2عمارة ب شقة 

 2النصر 5طابق 
39,567 2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
272425002051 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

69 
 272407030012االصلي
 272407003012املكرر

 جنوى خلف هللا
عمارة السعادة 
مدرج س شقة 

 7املنزه  12
29,925 2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
272407003012 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

70 
 272434001034االصلي
 272434010034املكرر

 صوفية السالمي
إقامة القصر 

 34مدرج أ شقة 
 7املنزه 

155,946 2009/2014 
 طرح كلي للفصل عدد 
272434010034 

 احلاصل اثناء التخزيننظرا لتكرار 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

71 
 088055001035االصلي
 088055001115املكرر

عبد الرؤوف 
 السالمي

إقامة االنس شقة 
 3الطابق  5

 2النصر 
227,864 2004/2015 

 طرح كلي للفصل عدد 
088055001115 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

72 
 

 083524002013االصلي
  083109003001املكرر

 عز الدين القاضي
�ج تربيز إقامة  

 13كركوان عدد 
 1حي النصر

798,950 2007/2017 
 طرح كلي للفصل عدد 
083109003001 

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

 
 

73 
 088049001002االصلي
        088049001001املكرر

 لطفي بن منصور

إقامة دار اهلدى 
طابق سفلي عدد 

شارع اهلادي  1
 2نويرة النصر 

903,652 2003/2016 

 طرح كلي للفصل عدد 
088049001001  

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

74 
 272411020002االصلي
        272411002062املكرر

جنوى بنت مخيس 
 العويين

إقامة الضمان 
مدرج ب شقة 

 6طابق  62
 7املنزه 

256,608 2015/2017 

 طرح كلي للفصل عدد 
272411002062   

 نظرا لتكرار احلاصل اثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

75 
 088063001672االصلي
 088866001202املكرر

 احلداوي قيس
إقامة إلياس شقة 

النصر  7طابق  2
2 

إداج إسم خطأ من طرف  2008/2017 982,180
 الباعث العقاري 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

76 
 252226040016االصلي
        252226004016املكرر

 جنوى بن ميمون

 SNITعمارات 
مدرج د شقة 

شارع إفريقيا  16
 5املنزه 

450,400 2008/2017 

طرح كلي للفصل 
252226004016 
 نظراللتكرار أثناء التخزين

 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

77 
األصلي 

083567005001 
 337980290000املكرر 

حمسن بن عثمان 
 بن سامل الدغري

�ج بيت  5
 2احلكمة النصر 

 أر�نة
-1998من سنة  2.748,229

2017 
 TNBطرح كلي 

على متت املوافقة 
 الطرح

78 
االصلي 

088069002031 
 عبد اجلليل منيف

إقامة الفل مدرج 
 2006/2017 396,790 31ب شقة 

 طرح كلي للفصل
 08002002031املكرر 

مت إدراجه يف إقائمة 
غري اإلقامة املوجود 



 هبا حمل سكناه 2النصر  088002002031املكرر 

79 
االصلي 

252214022001 
 252214005002املكرر

 السيدة املزاز
�ج  22

مصطفى عبد 
 5السالم املنزه 

664,590 2008/2017 

 طرح للفصل
نظرا  252214005002املكرر

 خلطأ يف تصريح املواطن
 

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

 كمال ساسي 083600046001 80
�ج مدينة 
 2006/2017 2.138,420  2الرضوى النصر

هبذا  اليوجد هذا الرتقيم البلدي 
�ج مدينة 46العنوان الصحيح هو 
 املوصل

متت املوافقة على 
 الفصل املكرر

81 083105027001 
346380346000 

احلبيب 
 اإلسكندراين

�ج   27
كاجاكستان 

 2النصر 
128,790 2017 

تصريح املواطن بتاريخ 
الطرح سيكون  30/11/2016

 الغري 2017لسنة 

متت املوافقة على 
طرح الديون إبتداء 
من تصريح املعين 

 ابألمر

82 316738153900 
شركة دريرة العقارية 

 2النصر

شارع اهلادي 
نويرة إقامة 

 البنفسج
1.702,800 2016-2015 

طرح املعلوم املوظف نظرا لتواصل 
توظيف املعلوم بعد حصول الشركة 

 على حمضر املعاينة

متت املوافقة على  
طرح الديون 

 املوظفة على الشركة
 

83 
 083574004002االصلي
 083574006002املكرر 

مصطفى ومىن 
 دخلي

�ج الطالب  04
 2017-2013 1012,204 2النصر 

تضارب بني تصريح الزوج والزوجة 
رقم  4بعد معاينة ثبت أن العقار

  6 وليس

متت املوافقة على 
 الفصل املكرر

84 272121005001 
202100000000 

حممد املختار 
 اجلاليل

�ج عبد  5
الكرمي اخلطايب 

 7املنزه 
1.179,800 2004-2017 

الطرح من اتريخ تصريح املعين 
ابألمر واتريخ املعاينة و يبقى من 

ديون تثقيل  2003إىل  1997
TNB 

 
متت املوافقة على 
الطرح مع االبقاء 
على الديون املثقلة 

 TNBعلى 

85 252214022001 
252214005002 

عبد القادر بن 
 صاحل

حي الوفاق املنزه 
اخلامس مدرج 

155  

 
1.807,608 

541,402 

 
 

مطلب يف اسرتجاع أموال وقع 
إستخالصها خطأ من طرف 

 القباضة

متت املوافقة على 
 مطلب االسرتجاع

87 282507002125 
أمحد ومهدي 
 وسلمى بن حممد

إقامة سنيت 
االندلس مدرج 

علوي  25ب 
 8املنزه 

234.752 2011-2017 
للفصل نظرا للتكرار طرح كلي 

احلاصل أثناء عملية التخزين ابعتبار 
 أن األشقاء مسجلون كل على حدة

متت املوافقة على 
 الفصل املكرر

88 
االصلي 

252224007025 
 252224005025املكرر 

 الشاديل كميشة

إقامة حي 
الشمس  مدرج 

 25ف شقة 
 5املنزه 

291,520 2011-2017 
طرح كلي للفصل 
نظرا  252224005025

 للتكرار احلاصل أثناء عملية التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

89 
االصلي 

252227010001 
 252202007001املكرر

أمحد فوزي 
 ابلناصر 

إقامة حي 
االنتصار مدرج 

املنزه  1ج شقة 
5 

261.940 2009-2017 
مراسلة القابض لتحويل مبالغ 

 مستخلصة خطأ

متت املوافقة على 
 الفصل املكررطرح 

 44.590,910 اجلملــة 
 د

           
 قائمة طرح الفصول المكررة للعقارات المبنیة ( اریانة المدینة و أریانة العلیا  ) :



 

 ع/ر
 رقم الزمام األصلي 
 رقم الزمام املكرر

 اجمللسقرار  املالحظات:موضوع االعرتاضات  املبلغ املثقل العنـــوان اإلسم واللقب

1 
 033509002555االصلي
 033509005005املكرر

033509004005  

 صادق مامي
 

إقامة احلدائق 
 5شقة  5عمارة 

 ار�نة العليا

301,824 
 

283,047 

2008/2015 
2013/2015 

طرح كلي للفصلي عدد 
033509005005/ 
033509004005 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
طرح الفصلني 

 ريناملكر 

2 
 033198008010االصلي
 033198008002املكرر

السيد والسيدة 
 الرتيكي

 

إقامة النور مدرج 
H ميزانني أر�نة

 العليا
498,960 2010/2014 

طرح كلي للفصل عدد 
033198008002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

متت املوافقة على 
 طرح الفصل املكرر

3 

االصلي 
033167013001 

 033507013001املكرر 
033203013001            

 عباس خليفي
زنقة احلدائق  13

 أر�نة العليا
248,064 

 
2005/2014 

طرح كلي للفصل عدد 
033507013001 
033203013001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

متت املوافقة على 
طرح الفصلني 

 املكررين

4 
 033185004121االصلي
  033185004122املكرر 

فتحي القفصي 
 وحرمه راضية

�ج النهوض  4
 أر�نة العليا

67,737 2015 

طرح كلي للفصل عدد 
033185004122 

حسب املعاينة العقار مل ينجز بعد 
رغم حصوله على رخصة البناء  

 معلوم موظف على وجه اخلطأ

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

5 
 011406002212االصلي
       011406001012املكرر

 زهري زغدان

إقامة الطيور شقة أ 
�ج منظور  12

أر�نة املدينة عمارة 
 الشحرور

83,840 2015/2016 
طرح كلي للفصل عدد 
011406001012 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

6 
 011406002211االصلي
 011406010211املكرر

سليم وسامية 
 بن كرم 

الطيور عمارة إقامة 
شقة  2شحرور 

�ج ابن  11أ
 منظور أر�نة املدينة

69,586 2015/2016 
طرح كلي للفصل عدد 
011406010211 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

 011406002210االصلي 7
 011406001010املكرر

ر�ض وإبتسام 
 غرسالوي

إقامة الطيور عمارة 
شقة  2شحرور 

�ج ابن  10
 منظور أر�نة املدينة

طرح كلي للفصل عدد  2015/2016 60,366
011406001010 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املذكور

8 
 011278019001االصلي
 011005046001املكرر 

 رؤوف بوقرة
�ج بوحجلة  19

 2015 90,720 أر�نة املدينة
كلي للفصل عدد طرح  

011005046001 
 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

9 

االصلي 
011320003020 

 املكرر 
01005046001 

0112350040209 

عبد الوهاب 
 املقدم

�ج أميلكار عمارة 
 20شقة 4عدد 

برج البكوش ار�نة 
 املدينة

طرح كلي للفصل عدد  2015 28,087
01005046001 

املوافقة على طرح  نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 الفصل املكرر



االصلي  10
033400002014 

 033400005214املكرر 

عبد احلفيظ بن 
 ساسي بوز�ن

إقامة الزهراء 
دوبالكس 

E4 ر�ض
 االندلس

طرح كلي للفصل عدد  2011/2015 342,608
033400005214 

 أثناء التخزيننظرا للتكرار احلاصل 
املوافقة على طرح 

 الفصل املكرر

االصل  11
011316008115 

 011005015001املكرر

شارع  16عمارة  �هد بوريقة
ابو القاسم الشايب 
إقامة اهلناء عمارة 

 15"ه" شقة 
 ار�نة

طرح كلي لسنوات  1997/2012 964,320
1997/2012 

 
 

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011282001008االصلي 12
       011282008001املكرر 

بلقاسم 
 الفرجاين

زنقة أبو القاسم  8
الشايب ار�نة 

 املدينة

طرح كلي للفصل عدد  1997/2014 1.091,328
011282008001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011228002001االصلي  13
 011228005002املكرر 

�ج ابو  05 حممد بودية
احلسن االشعري 

 ار�نة

طرح كلي للفصل عدد  2006/2014 769,302
011228005002 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 
14 
 

 011313017104الصلي
 011307017104املكرر

املنصف بن 
سعيد بن 

 الطاهر

شقة  17عمارة 
إقامة  104

اإلزدهار حي 
 احلدائق ار�نة

طرح كلي للفصل عدد  2015/2016 57,850
011307017104 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
املوافقة على طرح 

 الفصل املكرر

 011011006001االصلي  15
011011006002 
011011006003 

 املكرر 
011011008001 
011011008002 
011011008003 

ليلى بنت 
 الوراريصاحل 

�ج احلبيب  6
-2-1اثمر شقق 
3 

52,818 
 
 

52,818 

2015/2016 
 
2015/2016 

 

 طرح كلي للفصل عدد 
011011008001 
011011008002 
011011008003 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 

املوافقة على طرح 
 الفصول املكررة

 011011006004األصلي  16
011011006005 
011011006006 

 مكررةفصول 
011011008004 
011011008005 
011011008006 

عائدة بنت 
 صاحل الوراري

�ج احلبيب  6
اثمر شقق عدد 

4-5-6 

52,818 
52,818 
52,818 

 طرح كلي للفصل عدد  2015/2016
011011008004 
011011008005 
011011008006 

 التخزيننظرا للتكرار احلاصل أثناء 
 

 
 

املوافقة على طرح 
 املكررةالفصول 
 

 011307022142األصلي 17
 031307022142املكرر

حممد احملسن 
 بن تومية

عمارات حي 
احلدائق عمارة 

 142شقة  22
 أر�نة

طرح كلي للفصل عدد  2015/2016 80,486
031307022142 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
املوافقة على طرح 

 الفصل املكرر

 011173004006االصلي 18
 املكرر 

شرف الدين 
الزدام وحرمه 

 هدى

إقامة تونس قرطاج 
 6مدرج "د" شقة 

 ار�نة 1طابق

292,119 2012/2015 011173004006 
حتويل املبلغ املستخلص على الرقم 

 على سبيل التسوية أو طرحه

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033503006098االصلي 19
 083506006098املكرر 

عبد الرمحان 
 املرديين

إقامة الورود عمارة 
أر�نة  98شقة  6

 العليا

715,008 
145,152 

2006/2015 
2016/2017 

 طرح كلي للفصل 
083506006098 

نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين 
 سجل خطأ يف دائرة النصر

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033503003056االصلي 20
 083506003056املكرر 

حممد اهلادي 
 بوقيلة

إقامة الورود عمارة 
ار�نة  56شقة  3

طرح كلي للفصل عدد  2006/2015 415,360
083506003056 

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر



نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين  العليا
 سجل خطأ يف دائرة النصر

 033198007001االصلي 21
 272415007001املكرر 

ليلى بن 
 حسني

إقامة النور مدرج 
G 1عدد شقة 

ار�نة  3الطابق 
 العليا

طرح كلي للفصل عدد  2008/2016 1.045,089
272415007001 

 نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين
 

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011118004001املكرر  22
 التجاري بنك

حممد بن 
ساسي 
 الغندري

�ج احلبيب  4
 بورقيبة أر�نة

عقار ذو صبغة جتارية طرح كلي  2007/2016 1.508,640
 بعنوان جتاري بنك

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 033022011021االصلي 23
 033022011022املكرر 

عد�ن بن 
عياد وحرمه 
 حنان عبيدي

�ج الصرب  11
 أر�نة العليا

طرح كلي للفصل عدد  2015/2017 326,592
033022011022 
 حسب املراقبة امليدانية

طابق أرضي ال غري  اتضح أنه
 الطابق العلوي غري موجود

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

�ج أمحد خري  7 كمال اهليلة 033122007001االصلي 24
 الدين أر�نة العليا

خطأ يف  2017طرح جزئي سنة  2017 116,121
احتساب املساحة تعديل املساحة 

 املغطاة

املوافقة على طرح 
 الفصل املكرر

 011158014001االصلي 25
 011158015001املكرر 

�ج قربص  14 حممد الغيزاوي
 أر�نة املدينة

 2015طرح جزئي لسنة  2015 37,728
 

�ج بطليوس  13 محادي سعيد 033723013001االصلي  26
 أر�نة العليا

420,206 
406,404 

خالص من  TNB 97/98طرح  1997/1998
 طرف البائعة

 

 033719001016املكرر 27
 033719002016االصل 

يوسف 
 احملريصي

إقامة شاليات 
النحلي مدرج 

 16"ب" شقة 
طابق أول ر�ض 

 االندلس

 طرح كلي للفصل  2010 91.325
033719001016 

  نظرا للتكرار احلاصل أثناء التخزين

 100500000000املكرر 28
 300900000000مكرر 

�ج ابن سيناء  علي بن مبارك
 47امللك عدد 

 طريق سكرة

6.881,852 
3.753,192 

طرح كلي للفصلني لعدم وجودمها  1994/1997
  ابملنطقة البلدية 

29 319070000000 
310530000000 

 173مقسم عدد  خمتار الفرجاين 
�ج  30عدد 

مايوركة ر�ض 
 االندلس

معلوم مثقل مرتني على نفس   997,973
املقسم طرح كلي للفصل 

هفوة أثناء 310530000000
 عملية التخزين

 

30 033770025001 
380500000000 

زهري بن حممد 
 ضو

�ج جزيرة مايوركا 
 25عدد 

2.697.557  
2005/2017 

مسجل جبداول التحصيل منذ سنة 
عقار مبين ويف نفس  2005

(مطلب TNBالوقت مثقل بـ
 إسرتجاع)

 

 االصلي011093019002 31
 االصلي011093019003

 

�ج مايل عدد  أمحد القرقوري
 أر�نة 19

110.160 
110.160 

طرح جزئي للمبلغ تبني أن  
املساحة املغطاة أقل من املساحة 

  2017اليت وقع توظيفها لسنة 

 
 

طه بن عبد  033135017071 32
 السالم

�ج صالح  17
الدين األيويب أر�نة 

 العليا

طرح 17/03/2017حذف يف   1.139,511
لكونه ذو صبغة جتارية الفصل نظرا 

 حسب املعاينة اجملراة
 



�ج بطليوس  13 محادي سعيد 033723013001 33
ر�ض األندلس 

 أر�نة العليا

معلوم على  98-97طرح سنيت  1997/1998 2.346,275
العقارات املبنية نظرا إلستخالص 

السنتني كمعلوم على العقارات غري 
 املبنية

 

ابراهيم  033122001061 34
 الشيحي

شارع امحد  01
خري الدين أر�نة 

 العليا

بعد  2017طرح فارق لسنة   61,376
معاينة اجملراة بتاريخ 

 تصيح املساحة 28/04/2017
 

 033120020061االصلي  35
 033120020062املكرر

�ج الطاهر  20 راضية بوشوشة
 احلداد أر�نة العليا

طرح كلي للفصل لوجود هفوة   450,200
  التخزين (عقار مزدوج)أثناء 

36 033179012121 
033179012122 

مراد بن حممد 
بن حممود و 

 مهدي

�ج مجال  12
الدين األفغاين 

 أر�نة العليا

103.680 
103.680 

 الطابق األرضي
 الطابق األول

لوجود  2017طرح الفارق لسنة 
 هفوة أثناء التخزين
 (اتصحيح املساحة)

 

إقامة احلدائق  مامية مامي 033509003007 38
 7عمارة س شقة 

شارع  7طابق 
مصطفى احلجيج 

 أر�نة العليا

طرح جزئي إسرتجاع املبلغ   29.030
املذكورألن املعنية ابالمر قامت 

  خبالص كامل املبلغ

 االصلي011241005001 39
 املكرر011241006002

�ج البلسم حي  6 املولدي بريك
 املستقبل

683.430 2013-
2017 

طرح كلي للفصل املكرر لوجود 
 هفوة أثناء التخزين 

 

 011169020001األصل  40
011169004003 

 011169010002املكرر 

آمال بنت 
 اهلادي فالح

�ج قرطبة ار�نة 
 املدينة

طرح كلي للفصل لوجود هفوة  2017 66.528
 أثناء التخزين

 

الذهيب   138680000000االصلي 41
 حرشاين

�ج بريوت  6
 أر�نة املدينة

إسرتجاع جزئي للمبلغ املذكور نظرا  2017 206,613
 خلطأ يف التوظيف 

 

 د 30.563,176 اجلملــة  

 

 حول تسویة الوضعیة العقاریة لبعض المقاسم بالحي الشعبي باریانة  : 08الموضوع عدد 

قامــت الكلمة إىل السيد سهيل الساسي الكاتب العام  الذي أوضح أنه  أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
والكائنـــة ابحلـــي  1968بلديـــة أر�نـــة التفويـــت يف جمموعـــة مـــن املســـاكن اإلجتماعيـــة يف إطـــار إزالـــة األكـــواخ منـــذ ســـنة 

 الشعيب أبر�نة.
 .مقسم) 268يل وحيــث أن األرض املقامة عليها هذه املساكن يف جزء منها على ملك الدولة (حوا

وقــد أبرمت البلدية عقود وقتية مع عدد هـام مـن املنتفعـني ، وحيـث مت تسـوية العقـار الـذي علـى ملـك الدولـة 
 وذلك بنقل امللكية لفائدة بلدية أر�نة.

 فائــدة املنتفعــني أو مــن حــل حملهــم وحيـــث يقتضــي تســوية الوضــعية العقاريــة هلــذه املســاكن إبــرام عقــود �ائيــة ل
الـيت إرأتت متكـني  2017جويليـة  24اللجنـة الوقتيـة لتسـوية الوضـعية العقاريـة ملقاسـم ابحلـي الشـعيب بتـاريخ  اجتمعت

 .بعض املنتفعني ممن قدموا ملفاهتم من عقود �ائية



لـــذا ، املعــروض علـى الســادة أعضــاء املكتـب البلــدي التــداول يف شـأن إبــرام عقــود �ائيـة لألشــخاص املنتفعــني  
 ماعية كائنة ابحلي الشعيب أبر�نة حسب بيا�ت اجلدول التايل :مبساكن إجت

 إسم املنتفع ع/ر
عدد 
 املسكن

 الرسم العقاري الفردي املساحة العنوان

 56.576 2م 72 �ج اتزركة 45عدد  59 عبد احلميد محازة  .1
 ار�نة

 56.459 2م 64 �ج بنزرت 43عدد  23 حممد بن خليفة العياري  .2
 ار�نة

  56.552 2م 72 �ج منزل متيم 22عدد  102 علي املصموديحممد   .3
 ار�نة

 56.441 2م 64 �ج اجلرجار 4عدد  04 منجية بن علي  .4
 ار�نة

 56.608 2م 72 �ج اتزركة 46عدد  31 مصطفى بن حامد بن عمر بنحامد  .5
 ار�نة

6.  
 ار�نة 56.458 2م 72 �ج بنزرت 41عدد  24 حممد بن خليفة العياري

 

  56.468 2م 72 �ج قصر اهلالل 1عدد  22 جالل اهلمامي  .7
 ار�نة

 
مع العلم انه قد مت عرضه على أنظار البلدي التداول يف املوضوع  اجمللسالسادة أعضاء املعروض على و 

 ، والســالم. 2017أوت  04املكتب البلدي بتاريخ 
 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة قرار

ع عل�ى إب�رام عق�ود نھائی�ة لألش�خاص باإلجم�االنیابة الخصوص�یة للمجل�س البل�دي أعضاء  صادق        
لنیابة الخصوص�یة ف�ي والتفویض للسید رئیس  االمنتفعین بمساكن اجتماعیة كائنة بالحي الشعبي بأریانة 

 :حسب بیانات الجدول التالي  استكمال اإلجراءات القانونیة الالزمة في الغرض

 

 إسم املنتفع ع/ر
عدد 
 املسكن

 الرسم العقاري الفردي املساحة العنوان

 56.576 2م 72 �ج اتزركة 45عدد  59 عبد احلميد محازة  .1
 ار�نة

 56.459 2م 64 �ج بنزرت 43عدد  23 حممد بن خليفة العياري  .2
 ار�نة

  56.552 2م 72 �ج منزل متيم 22عدد  102 حممد علي املصمودي  .3
 ار�نة

 56.441 2م 64 �ج اجلرجار 4عدد  04 منجية بن علي  .4
 ار�نة



 56.608 2م 72 �ج اتزركة 46عدد  31 مصطفى بن حامد بن عمر بنحامد  .5
 ار�نة

6.  
 ار�نة 56.458 2م 72 �ج بنزرت 41عدد  24 حممد بن خليفة العياري

 

  56.468 2م 72 �ج قصر اهلالل 1عدد  22 جالل اهلمامي  .7
 ار�نة

 

 ابرام عقد تكمیلي لفائدة السید حسن الدراويحول  : 09الموضوع عدد 

أنـه  أشـار الكلمـة إىل السـيد سـهيل الساسـي الكاتـب العـام للبلديـة الـذي  أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
 2م 306والكائنة بطريق بنزرت أر�نة والـيت متسـح  38فوتـت بلدية أر�نة للسيد حسن الدراوي يف قطعة األرض عدد 

 .2م 319مساحتها  38التحجري النهائي أصبحت القطعة  وعلى إثر

وحيــث تقدم السيد حسن الدراوي مبطلب يرغب من خاللـه إبـرام عقـد تكميلـي مـع البلديـة لتحديـد املسـاحة 
متكـني السـيد حسـن الـدراوي مـن  2017جويليـة  24وقــد ارأتت اللجنـة يف جلسـتها املنعقـدة بتـاريخ  النهائية للعقار.

 .2م 13عقد تكميلي شريطة خالص الفارق يف املساحة والبالغ 

 

مع العلم انه قد مت عرضه على أنظار البلدي التداول يف املوضوع  اجمللسالسادة أعضاء  فاملعروض على
 ، والســالم. 2017أوت  04املكتب البلدي بتاريخ 

 
 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة قرار

في  حسن الدراوي السید عقد تكمیلي لفائدة إبرام  ع علىباإلجما صادق أعضاء النیابة الخصوصیة        
التي أصبحت على إثر ،  2م 306والكائنة بطریق بنزرت أریانة والتي تمسح  38قطعة األرض عدد 

حسب  2م 13غ شریطة خالص الفارق في المساحة والبالوذلك  319ومساحتھا   38التحجیر النھائي عدد 
 و التفویض للسید رئیس النیابة الخصوصیة إلستكمال بقیة اإلجراءات.ثمن البیع االصلي 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جميع لويف اخلتام جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره ل
 

 عة منتصف النهار ومخس وعشرون دقيقة  .اورفعت اجللسة على الس

 

 رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالكاتب العام       رئيس جلنة الشؤون االدارية واملالية       

  سهيل الساسي                   سليم سريح                                 منتصر احملجوب 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مواضیــــــع لإلعـــــالم

 


