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 :محضر جمسة
 2019الدورة العادية األولى لسنة 

11/03/2019 
 لممجمس البمدي 2019انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة الدورة العادية االولى لسنة  

عبد  عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد 2019 /11/03بسيدي بوزيد يػػػػػػػػػػػػػػـو االثنيف
 : رئيػس البمدية وحضور السادة أعضاء المجمسالقادر ناجــــــــــــــــــي

– نايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػادري - محمد المنجي أوالد احمد بف عمي– مبروكة  زعفوري –أماؿ قمودي 
ميا – بشير جػػػػػػػػػػػػػاللي - أسماء غربػػػػػػػػػي– ليمى نصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري– زينب صالحي - عماد بالقاضي

-عمي عافي – عػػواطػػػؼ برقوقي– منتصر دالي – منصور عبدولي – منصؼ خميفي– دبش 
صػابرة عزري - مريـ يوسفي- منجػػي بف احمػػػد عجمي - حميمة نصيػري - ريػػػػػػػػػػػػػػػـ النصيري 

الحبيب ظاىري وعبد -ضحى ىمامي - احمد عافي – مبروؾ برقػػوقي - زىير قػػػػػادري - 
 الحميـ ىاني كما حضر الجمسة كذلؾ السيد أسامة السعيدي القبض البمدي

- فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزي الرقيؽ– حيػػػػاة العيفي– : وتغيب عف الجمسة بدوف عذر السػػػيدات والسػػػػػػػادة
ذكػػػػػػػػػرى ابراىمي وصػابرة عزري 

أتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ " :وقد صدر لمسادة أعضاء المجمس البمدي استدعػػػػػػػػػػػػػػػاء في الغرض ىذا نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 اشغاؿ الدورة العادية االولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لممجمس البمدي بسيدي بوزػيػػػػػد لسنػػة باستدعائكـ لحضور

 عمػػػػػى السػاعػػػػة التاسعة صباحػػػا بمقػر 2019 مارس  11يػػػـو االثنيف المقرر عقدىا 2019
تسمية ساحة باسم – 2-مسائل ماليـــــــــة -1-:ة وذلؾ لتدارس جػػػػػدوؿ األعمػاؿ التاليػيػػالبمد



 –5-تنقيــــــــح قانون اإلطار البمدي والتنظيم الييكمــــــــي لإلدارة البمدية – 4- تسوية وضعيات عقارية –3-فمسطين
كمػا تقدـ السيػػػػد منصػػػػػػؼ خميفي المستشار البمدي بطمب إضافة نقطة لجدوؿ   "مسائل مختمفــــــــــــــــــــــة

. األعماؿ وىي النظر في تسميػػة الممعب البمدي القديـ باسـ الالعب الراحؿ نجـ الديف عجمي

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حضر الجمسة كذلؾ ممثميف عف بعض اإلدارات الجيويػػػػة والمحميػػػػػػػػػػػػػػػػػة والمجتمػػػػػػػػػع 
 .المدنػػػػػػػػػػػػي بسيدي بوزيد ووسائؿ اإلعالـ وبعض المواطنيف

في بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكؿ الحضػػػػػػور شاكرا إياىـ عمى قبوؿ الدعػػػػػػػػػػػوة   
  ثػػػػػػػػػػـ طمب منيـ الوقوؼ 2019لحضور جمسة الدورة العادية األولى لممجمس البمدي لسنػػػػة  

, دقيقة صمت عمى أرواح الرضع الذيف وافاىـ األجؿ مؤخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا بأحد مستشفيات العاصمة  

  :2019 لمناقشة جدوؿ أعماؿ الدورة العادية األولى لسنة الحضوراثر ذلؾ انتقؿ 

: مسائـــــل مـــاليـــــــــــــة .1
 :  2019تعديل الميزانيــــــــــــة البمدية لسنة** 

 دخال وصرفا يتمثؿ  15.318.335,000 بمبمغ جممي قدره 2019تمت المصادقة عمى  ميزانية 
: كما يمي 

 8.100.000,000العنواف األوؿ  : الموارد 

. 7.218.335,000:           العنواف الثاني 

 6.380.000,000 العنواف األوؿ :النفقات 

. 8.938.335,000          العنواف الثاني 

 . تـ الترفيع في فواضؿ العنواف األوؿ الغير مستعممة   2018وباختتاـ السنة المالية لسنة 
 .د749.396,559بمبمغ (80%)

الترفيع في المبمغ المقترح بعنواف المناب مف الدعـ السنوي بعنواف االستثمار بما قدره  -
62.142,000   



 مف صندوؽ القروض ومساعدة الجماعات 115.897,396كما تـ تنزيؿ مبمغ بعنواف قرض قدره 
المحمية بعنواف موارد السنة ، ىذا باإلضافة إلى  نقؿ فواضؿ  االعتمادات المحالة بعنواف سنة 

 .   58.666,400 والتي تقدر ب 2018

 دخال وصرفا   2019   تنقح ميزانية 986.102,355 وبيذا المبمغ اإلضافي والذي قدره الجممي 
.  كما ىو مبيف بالجداوؿ المصاحبة16.304.437,355 إلى 15.318.335,000مف 

.  وقد وافؽ األعضػػػػػػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجماع  

  :  2018الترفيع النيــــــــــــــــائي لميزانيــــــــــــة سنة** 
 دخال وصرفا يتمثؿ  كما 14.100.000,000 بمبمغ جممي قدره 2018تمت المصادقة عمى  ميزانية  

: يمي 

 7.600.000,000العنواف األوؿ  :  الموارد 

 6.500.000,000:                  العنواف الثاني 

 5.600.000,000العنواف األوؿ : النفقات 

 8.500.000,000               العنواف الثاني 

 دخال  د16.238.278,434وباختتاـ السنة المالية تمت حوصمة تنفيذ الميزانية التي بمغت 
:  ويتأتى ىذا المبمغ مف جممة التغييرات التالية   د2.138.278,434صرؼ ا أي بزيادة مبمغ قدره 

: بالزيادة 

يضاؼ إلى فواضؿ العنواف األوؿ الغير  ) د 55.574,460: فائض موارد العنواف األوؿ وقدره  -
 (مستعممة

  د488.000,000: منح صندوؽ القروض  -

 صيانة 144.000,000+  بناء األرصفة د200.000,000+ اإلنارة العموميةد144.000,000) 
 .(المنطؽ الخضراء

 (تييئة المنتزه ) د245.000,000  (VNG )منح بعنواف مساىمات خارجية  -
 : د1.272.844,294قروض مف صندوؽ القروض  خاصة بالتعبيد   -



  (.2018 تمويؿ مشروع د622.844,294 + 2017 تمويؿ مشروع د650.000,000) 

 .د75.631,040نقؿ فواضؿ االعتمػػػػػػػػػادات المحالة  -
 .د61.784,640(   % 80 ) 2017فواضؿ العنواف األوؿ الغير المستعممة بعنواف  -

قتناء معدات وتجييزات د ا31.784,640+  اقتناء برامج وتجييزات إعالمية د30.000,000) 
 (أخرى

: بالنقص 

 (أشغاؿ تييئة مختمفة ) د60.556,000المناب مف مدخر الماؿ المشترؾ  

  د16.238.278,434 : وبيذا تكوف الحصيمة النيائية  لمقابيض الميزانية 

  د7.655.574,460: العنواف األوؿ - 

  د8.582.703,934: العنواف الثاني - 

. وقد وافؽ األعضػػػػػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجماع**

: توظيف معموم عمى استعمال صيريج تفريغ الميــــاه المستعممة**
 2016ػػدد لسنة 116/01/2016القرار البمدي عػػػفي إطػػػػػار تنمية الموارد البمديػػة وعمال بما جػػػػاء ب

 حوؿ ضبط 04/10/2016 المنعقدة بتاريخ 2016ومداولة المجمس البمدي في دورتو االستثنائية لسنة 
 .المعاليـ المرخص لبمدية سيدي بوزيد  في استخالصيا

عػػػرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار أعضػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المجمس البمدي  مقتػػػػػػرح لتعديػػػػػػػػػػؿ المعمـو 
:  كالتالي (معمـو تفريغ الخنادؽ واآلبار)الموظؼ عمى استعماؿ صيريج تفريغ المياه المستعممة 

 د 30  د لمحمولة الواحدة داخؿ المنطقة البمدية عوضا عف 25-

 د  50 د لمحمولة الواحدة خارج المنطقة البمدية عوضا عف 40- 

 *.وقد وافؽ األعضػػػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجماع
: االستخالصــــــات البمديــــــــــة**



حرص البمدية عمى استخالص ديونيا المتخمدة بذمة المتسوغيف لمحالتيا وبعض في إطار 
المستمزميف وكذلؾ المتمدديف في األداء باعتبار تمؾ الديوف أصبحت تمثؿ عبئا ثقيال عمى 

: الميزانية البمدية

وافؽ األعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجماع عمى إحداث لجنػػػػػػة لمتابعة *
االستخالصات البمدية بالتعاوف مع كؿ األطػػػػػػػراؼ المتدخمة في الموضوع متكونة مف 

- منجػػػػي عجمي- (مقرر)أماؿ قمودي - (رئيس)زينب صالػػػػػحي:  السيدات والسادة
 .                                                  (أعضاء)محمد أميف عريبي  -ريـ نصيري-زىير قادري

: التفويت في المحجوز واألثاث الذي زال االنتفاع بو**
عادة تنظيمو ونظرا لمحدودية طاقة استيعابو وعمال  في إطار تطيير المستودع البمدي وا 

 05/01/2004 بتاريخ 2004ػػػػدد لسنة 01بالمنشور لمسيد وزير الداخمية والتنمية المحمية عػػػػ
.  المتعمؽ بتحديد اآلماد القصوى لإليواء

المعػػروض عميكـ مقترح لمتفويت في اإليداعات التي تجاوزت اآلمػػػاد القصوى لإليواء 
وكذلؾ التفويت في المحجوزات بالمستودع البمدي طبقا لمجداوؿ المصاحبة واألثاث الذي زاؿ 

. االنتفاع بو 

 .وقد وافؽ األعضػػػػػاء الحاضروف باإلجمػػػاع*

 

 :"فمسطيـن"تسميــة ساحة باسـم   .2
عمى اثر الزيارة التي قاـ بيا سعادة سفير دولػػػة فمسطيف لمدينة سيدي بوزيػػػػد بتاريخ 

 وعمى اثر مراسمة السيد رئيس الفرع الجيوي لممحاميػػف في الغرض وبالنظر 15/12/2018
إلى الصدى االيجابي ليذه الزيارة لدى األشقاء الفمسطينيػيف واإلعالف في التمفزيوف الرسمي 

عرض السيد  ,نيـج أو ساحـة باسم فمسطينالفمسطيني عف اعتزاـ بمدية سيدي بوزيد تسمية 



رئيس البمدية عمى أنظار المجمس البمدي مقترح لتسمية الساحة المتواجدة أماـ دار الشباب ونزؿ 
الحرشاني عمػػػػى مستوى نيج فمسطيػف والطريؽ المؤديػػػة  إلى السوؽ األسبوعية والتي تمػػػػػػت 

 ". لسطينــساحة ف"تييئتيا في عيد الشجرة الفارط باسـ 

 *.وقد وافؽ األعضػػػػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجمػػاع

: تسـوية وضعيـــات عقاريـــــــــة .3
  2019 فيفري 25اجتمعت المجنة البمدية المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية يـو االثنيف 

 ممفا تتعمؽ بتسوية وضعيات عقارية أبدت 18عمى الساعة الثانية بعد الزواؿ بمقر البمدية و نظرت في 
: رأييا فييا كما يمي 

سعيد بن بشير بن احمودة قدري -    1

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

 شارع محمد 298  ـ ـ 275 سعيد بن بشير بن أحمودة  قدري-   
حي – الخامس 

 أوالد بميادي

  سكف

 ـ ـ كائنة بشارع محمد الخامس حي 275تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 
. أوالد بميادي 

 ص 7463انجرت لو بالتنازؿ مف ورثة والده و ورثة عيشة قدري و ورثة تفاحة قدري حسب تنازؿ عدد 
 و 22/1/2007 و توكيؿ في 4/1/2007 في 122 ص 7437 و تنازؿ عدد 21/01/2007 في 159

.  08/02/2019  و تنازؿ مف محمد الزيف قدري في 19/1/2007عقد ابراء في 

. كما أف الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي باسـ سعيد قدري

 المعد مف طرؼ ديواف قيس االراضي و المسح 40989و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة عدد 
 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية 01/10/2018/2592العقاري المؤرخ في 

 سيدي بوزيد و تمسح 298 تبيف أف قطعة األرض مشمولة بالرسـ عدد 09/01/2019بالبمدية بتاريخ 
.   ـ ـ  مقاـ عمييا محؿ سكنى و مسيجة  و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية275



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

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

. التفويت 

 عبدالكريم بن عبدالسالم بن السيد نايمي  - 2

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

حي   – 298  ـ ـ 089 عبد الكريم بن عبد السالم بن السيد نايمي
 أوالد بميادي

  سكف

.  ـ ـ كائنة بحي أوالد بميادي 89تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

و حيث أنو مف بيف  . 18/10/2013 في 7 ص 61انجرت لو بالتنازؿ مف ورثة والده حسب تنازؿ عدد 
الورثة شقيقو عبدالقادر المتوفي و أف ورثتو ىـ أشقاؤه و أمو الذيف تنازلوا عف منابيـ لفائدة عبد الكريـ 

. حسب العقد المذكور 

كما أف جدتو زينة بنت احمد نائمي مف بيف ورثة والده ، و حيث تقدـ عبدالكريـ نائمي بطمب جديد بتاريخ 
 أرفقو  برسـ إشياد مفاده أف مناب ورثة زينة نائمي يبقى عمى ذمتيـ و لـ يقع المساس 2019 فيفري 18

. بو و ىو حؽ محفوظ ليـ 

 18 ـ ـ مؤخ في144مع الجدير بالمالحظة أف والده عبدالسالـ نائمي لو عقد بيع مف البمدية في مساحة 
.   لكف غير مسجؿ بالقباضة المالية1980 أكتوبر 16 مصادؽ في 1980مارس 

:   مف مجمة معاليـ التسجيؿ و الطابع الجبائي في فقرتو األولى عمى أنو3و حيث نص الفػػصػػػؿ 
 العقود اإلدارية المتضمنة لنقؿ ممكية أو ممكية الرقبة  :تسجؿ وجوبا في أجؿ ستيف يوما مف تاريخ الكتب " 

أو حؽ االنتفاع أو االستغالؿ لعقارات أو المتعمقة بالصفقات بجميع أنواعيا أو بتكويف الرىوف العقارية أو 
" . إحالتيا أو رفع اليد عنيا وكذلؾ الضمانات المتعمقة بيذه العقود

 عمى أف13كما نص الباب الرابع مف المجمة المذكورة المتعمؽ بطرؽ تنفيذ إجراء التسجيؿ في الفػػصػػػؿ 
. تسجؿ جميع عقود خط اليد والعقود اإلدارية وغير العدلية في مسوداتيا أو أصوليا أو نسخيا األصمية



كما أف الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و األداء البمدي باسـ عبد الكريـ نائمي ، و لو أيضا قرار 
 يتمثؿ في الترخيص لو في إدخاؿ تغييرات أو إصالحات 6/03/2018 بتاريخ 03/2018مف البمدية عدد 

. عادية و ضرورية عمى بناية مقامة و التي ال تخضع لمترخيص في البناء 

   و مف خالؿ 2018و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جويمية 
 تبيف أف قطعة األرض مشمولة بالرسـ 23/01/2019المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 متر و ىو مطابؽ لما ىو 2,50 ـ ـ مسيجة و مقاـ عمييا محؿ سكنى مستوى 89 سيدي بوزيد و تمسح 298عدد 
. و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية و ذلؾ بالتفويت لو في المساحة المذكورة. موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

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

  .التفويت

 رشاد بن محمد بن عمي ظاىري-   3

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

 رشاد بن محمد بن عمي ظاىري

 

 حي النور 310 ـ ـ371
 الغربي

  سكف

.  ـ ـ كائنة بحي النور الغربي 371تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

  لمساحة 401 عدد 65 ص 2003 أوت 18انجرت لو بالشراء مف والده حسب عقد بيع مبـر بينيما في 
.  ـ ـ374

. كما أف الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي و االداء البمدي باسـ رشاد ظاىري

  2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جانفي 
 تبيف أف 01/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 ـ ـ  مقاـ عمييا محؿ سكنى و 371 سيدي بوزيد و تمسح 310قطعة األرض مشمولة بالرسـ عدد 
و يرغب المعني باالمر في تسوية الوضعية . مسيجة  و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

. و ذلؾ بالتفويت لو في المساحة المذكورة



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

. التفويت 
وردة بنت الصادق بن الحاج محمد كرمي  -  4

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

 وردة بنت الصادق بن الحاج محمد كرمي

 

  ـ ـ 42 

 

 سيدي 298
 بوزيد

  سكف

بمطمب رفع يد عف قطعة األرض موضوع عقد البيع المبـر بينيا و بيف البمدية  تقدمت المواطنة المذكورة
 487 تحت عدد 24/9/1992 المسجؿ 1992 سبتمبر 4 المصادؽ عميو في 1992 أوت 21في 

 سيدي بوزيد في 298  ـ ـ المرسمة بالممكية العقارية باسميا بالرسـ العقاري عدد 210الماسحة 
 . 501/2 عدد 14 مجمد 22/02/1994

  2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جانفي 
 تبيف أف 04/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

قطعة األرض مسيجة  مف ثالثة جيات فقط و مقاـ عمييا غرفة ميدمة و مشمولة بالرسـ المذكور و تمسح 
.  ـ ـ 42 ـ ـ أي بزيادة 252

.  لكف المعنية باألمر لـ تستظير بما يفيد تصرفيا أو تحوزىا بالمساحة الزائدة 

  .و حيث أف االرض أصبحت بيضاء و يتعذر تسويتيا

وقد وافق المجمس البمدي باإلجماع عمى تمكينيا من كتب تكميمي و التفويت ليا  في 
 م م  حسب تقرير االختبار المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا و 42المساحة الزائدة 

.  م م 252رفع اليد عمى مساحة 
 محمد الكرمي بن صغير بن عبداهلل الدالي و فتحي بن الصغير بن عبداهلل الدالي -   5

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



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

 حي النور 310  ـ ـ726
 الغربي

  سكف

 ـ ـ كائنة بحي النور الغربي  و مشمولة 726تقدـ المذكوراف بممؼ كتب تكميمي عف قطعة أرض تمسح 
.  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 310بالرسـ العقاري عدد 

 مصادؽ 1979/ 26/4انجرت ليما حسب نظير مف عقد بيع قدماه مع طمبيما مبـر مع البمدية بتاريخ 
و حيث أف المسمى  . 2103900 تحت عدد 29/10/2002 مسجؿ في 1980/ 10 /16عمييا  في 

.   أي بعد تاريخ التسجيؿ بالقباضة2016 فيفري 16فتحي معرؼ بإمضائو عمى العقد المذكور   في   

وحيث بعد البحث و التثبت من أرشيف البمدية لم نجد ما يفيد التعاقد مع المذكورين أعاله ، سوى نظير 
. العقد الذي قدماه مع طمبيما

و تبيف أف والد المذكوريف أعاله المسمى صغير بف عبداهلل بف محمد الدالي يممؾ باألرض المذكورة مساحة 
 و متمـ بكتب تكميمي مؤرخ 24/3/77 ـ ـ  انجرت لو بموجب عقد مبـر بينو و بيف البمدية بتاريخ  772
.  بأسماء المالكيف الجدد 310 و قد تصرؼ فييا بالبيع  و ىي مرسمة بالرسـ 8/11/1990في  

بعد االطالع عمى الفصؿ الثاني مف العقد المبـر معيما تبيف أنيما لـ يقوما بدفع ثمف األرض أي أف لكـن 
يتعيف خالص ثمف األرض حسب الثمف المطبؽ حاليا حسب تقرير   لذلكثمف األرض غير خالص 

 7 بتاريخ 2االختبار المعموؿ بو  عند تمكينيما مف كتب تكميمي اعتمادا عمى منشور وزارة الداخمية عدد 
 الذي ينص عمى أف التفويت يجب أف يتـ حسب تقرير اختبار تعده المصالح المعنية بوزارة 2004جانفي 

  . أمالؾ الدولة و الشؤوف العقارية لـ يمض عميو أجؿ السنة عند إتماـ عممية التفويت

 و قررت 2017و حيث تـ عرض الممؼ عمى أنظار النيابة الخصوصية خالؿ الدورة العادية الرابعة لسنة 
عدـ الموافقة عمى الطمب و أنو يتعيف عمييما تقديـ مسح شامؿ يبيف القطعة المباعة لوالدىما و القطعة 

. المتبقية موضوع مطمب التسوية

 . 16/01/2018 بتاريخ 153و قد تـ إعالـ المعنييف باألمر بذلؾ بمكتوبنا عدد 

  2018و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير ماي 
 تبيف أف 07/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 



 محالت 03 سيدي بوزيد و مقاـ عمييا 310 ـ ـ و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 726قطعة األرض تمسح 
. سكنى

وبعد اف تعيد األخواف شفاىيا استعدادىما إلعادة خالص القطعة المبينة أعاله بالثمف المعموؿ بو عند 
 إجراء عممية التفويت

 افريل 26وقد رفض المجمس البمدي باإلجماع طمب كتب تكميمي لمعقد المؤرخ في 
 لعدم تقديميما ما يفيد خالص ثمن األرض باسمييما في تاريخ العقد الذي تقدما بو 1979

ووافق المجمس البمدي باإلجماع عمى تسوية الوضعية بعقد جديد شريطة التزاميما 
بخالص ثمن االرض  بالثمن المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار 

.  المعمول بو عند إتمام عممية التفويت
 قادرية بنت احمد بن الطيب نصيري-   6

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

 قادرية بنت احمد بن الطيب نصيري

 

 حي النور 310  ـ ـ231
 الغربي

  سكف

.  ـ ـ كائنة بحي النور الغربي 231تقدمت المواطنة المذكورة بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح 

انجرت ليا بالشراء مف السيدة يوسفية و ياسمينة النصيري و دجمة يوسفي و حفيظة يوسفي و مرزوقو 
 في 92 ـ ـ حسب عقد البيع المبـر بينيـ موضوع بطاقة نقؿ عدد 78نصيري و ابراىيـ نصيري لمساحة 

 ـ ـ حسب عقد البيع المبـر 10,5 و مف فدوة يوسفي لمساحة M005447 وصؿ عدد 19/01/2017
 و مف نزيية نصيري M096404 وصؿ عدد 14/12/2017 في 34بينيما موضوع بطاقة نقؿ عدد 

 وصؿ 14/12/2017 في 32 ـ ـ حسب عقد البيع المبـر بينيما موضوع بطاقة نقؿ عدد 10,5لمساحة 
 ـ ـ  كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و 10,5 الى جانب منابيا مف ارث والدىا M096398عدد 

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

مع الجدير بالمالحظة أف طالبة التسوية ليا أرض أخرى محاذية لالرض موضوع الطمب و ىي مرسمة 
 26 ـ ـ حسب شيادة االشتراؾ في الممكية المؤرخة في 335,95بالرسـ المذكورباسميا في مساحة 



 و ىي جزء مف االرض المنجرة بالبيع مف طرؼ البمدية لفائدة السيدة بنت محمد الكبير 2017ديسمبر 
و المرسمة بالرسـ المذكور في   30/05/1979 ـ ـ بالعقد المؤرخ في 700يوسفية لمساحة 

23/02/1993 . 

و حيث تـ عرض الممؼ عمى المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالؿ جمستيا 
 2018 و عمى النيابة الخصوصية خالؿ الدورة العادية االولى لسنة 2018 فيفري 27المنعقدة بتاريخ   
 و قررت عدـ الموافقة و أنو يتعيف عمى المعنية باألمر توسيع المسح 28/02/2018المنعقدة بتاريخ 

 .ليشمؿ كامؿ العقارات المحاذية الراجعة ليا   مع بياف المساحة المباعة مف طرؼ البمدية لفائدة والدتيا

. 2018 مارس 07 بتاريخ 1044و قد تـ إعالميا بقرار النيابة المذكورة بالمكتوب عدد 

و تقدمت المعنية باالمر بمطمب جديد أرفقتو  بمثاؿ أشغاؿ مختمفة حيث تـ تحييف المثاؿ االوؿ مف طرؼ 
 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة 2018خبير في المساحة خالؿ شير جويمية 

 و بعد االطالع عمى المثاؿ المحيف تبيف أف قطعة األرض الزائدة 11/02/2018الفنية بالبمدية بتاريخ 
 تاريخ بنائو RDC+1 و مقاـ عمييا محؿ سكنى 310 ـ ـ مشمولة بالرسـ  231المطموبة لمتسوية تمسح 

. قديـ

وقد وافق المجمس البمدي باإلجماع عمى التفويت ليا في المساحة المذكورة  بالثمن 
المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية 

 .التفويت 

 
 عمار بن احمد بن عمار غربي-  7

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

 عمار بن احمد بن عمار غربي

 

 سيدي 310  ـ ـ300
 بوزيد

  سكف

بمطمب كتب تكميمي عف قطعة األرض موضوع عقد البيع المبـر بينو و بيف البمدية  تقدـ المواطف المذكور
 958 تحت عدد 15/12/1988 المسجؿ في 1988 أكتوبر 15 المصادؽ عميو في 27/6/1988في 

و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة .    ـ ـ 302الماسحة 



  و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 2019خالؿ شير فيفري 
 سيدي بوزيد و تمسح حسب 310 تبيف أف قطعة األرض مشمولة بالرسـ العقاري عدد 11/02/2019

 2) ـ ـ أي بنقص متراف 300 ـ ـ قاصة ركف ،  لذلؾ تبقى المساحة 3 ـ ـ تـ طرح مساحة 303المثاؿ 
عف المساحة المذكورة بالعقد  ، و ىي  مقاـ عمييا محؿ سكنى و مستودع و سياج و ىو مطابؽ  (ـ ـ

و يرغب المواطف المذكور في تمكينو مف كتب تكميمي لترسيـ مشتراه بالممكية . لمثاؿ التييئة العمرانية
. العقارية

وقد وافق المجمس البمدي باإلجمـــــــــــــــــاع عمى تمكينو من كتب تكميمي يتــــــــم التنصيص فيو 
.  م م فقط300عمى عدم مطالبة البمدية بالمساحة الناقصــــــــة و رفع اليد عمى مساحة 

 جالل الدين بن الطيب بن الحاج الصادق عمامي-   8

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

 جالل الدين بن الطيب بن الحاج الصادق عمامي

 

.  ـ ـ 283

 

 سيدي 298
 بوزيد

  سكف

 400بمطمب كتب تكميمي لتسوية وضعية مساحة زائدة عف قطعة األرض الماسحة  تقدـ المواطف المذكور
 160 عدد 13 مجمد 27/04/1991 سيدي بوزيد في 298ـ ـ المرسمة بإسمو  بالرسـ العقاري عدد 

 ديسمبر 20 المصادؽ عميو في 1979 ماي 14موضوع عقد البيع المبـر بينو و بيف البمدية بتاريخ 
. 23/11/1989 متمـ بكتب تكميمي بتاريخ 572 تحت عدد 1979 ديسمبر 26 المسجؿ في 1979

 و عمى 1195و حيث تقدـ المعني باالمر بمطمب تحييف لدى المحكمة العقارية بسيدي بوزيد تحت عدد 
 ـ ـ مساحة زائدة عف ما 283إثر المعاينة مف طرؼ خبير في المساحة تبيف اختالؼ في المساحة يقدر بػ

. ( ـ ـ 400 )ىو مذكور بالعقد 

 و مف 26/10/2016و بعد االطالع عمى تقرير االختبار العدلي المعد مف طرؼ خبير في المساحة 
 تبيف قطعة االرض 15/02/2019خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

  و مستودع  سياج ، تاريخ البناء قديـ ، مشمولة بالرسـ المذكور و RDC+1مقاـ عمييا محؿ سكنى 
.  ـ ـ 283 ـ ـ أي بزيادة 683تمسح 



 موافاة البمدية بما يفيد انجرار التممؾ و الحوز 2019 جانفي 30 بتاريخ 198و قد طمبنا منو بمكتوبنا عدد 
و التصرؼ في المساحة الزائدة لكف لـ يدؿ بذلؾ ، و يرغب المعني باالمر في تسوية وضعية المساحة 

. الزائدة و ذلؾ بالتفويت لو فييا

وقد وافق المجمس البمدي باإلجمـــاع عمى التفويت لو في المساحة الزائدة بالثمن المطبق 
عمى المساحات السكنية و تمكينو من كتب تكميمي يتم التنصيص فيـــــو عمى خالص 

 .المساحة الزائدة و رفع اليد عمى كامل المبيع
 حسن بن محمد بن سعد غربي-   9

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

 حسن بن محمد بن سعد غربي-  

 

 حي النور 310  ـ ـ397
 الغربي

  سكف

 ـ ـ كائنة بحي النور الغربي سيدي 397تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض تمسح  
. بوزيد 

 28انجرت لو بالتنازؿ مف والدتو حسنة بنت يونس بف عبداهلل غربية بمقتضى العقد المبـر بينيما في 
   و المنجرة  ليا بموجب الحوز و التصرؼ و اإلرث حسب ما ىو 743 عدد 08 صحيفة 2011نوفمبر 

مدوف بالعقد المذكور ، كما أف وثائؽ الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي  و األداء البمدي باسـ 
.   صاحب الطمب 

و حيث تـ عرض الممؼ عمى المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية خالؿ جالؿ 
 و عمى النيابة الخصوصية خالؿ الدورة العادية األولى لسنة 2018 فيفري 27جمستيا المنعقدة بتاريخ 

في انتظار إصالح المسح لممعاينة   و قررت عدـ الموافقة و يبقى28/02/2018 المنعقدة بتاريخ 2018
. ثـ بعد ذلؾ العرض عمى المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية

 2018 مارس 07 بتاريخ 1045و قد تـ إعالمو بقرار النيابة المذكورة بالمكتوب عدد 

و تقدـ المعني باالمر بطمب جديد أرفقو  بمثاؿ أشغاؿ مختمفة حيث تـ تحييف المثاؿ االوؿ مف طرؼ خبير 
 و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية 2018في المساحة خالؿ شير ماي 



 و بعد االطالع عمى المثاؿ المحيف تبيف أف قطعة االرض مسيجة و مقاـ عمييا 15/02/2019بتاريخ 
 .محؿ سكنى تاريخ بنائو قديـ

وقد وافق المجمس البمدي باإلجمـــــــــــــــــاع عمى التفويت لو في المساحة المذكورة  بالثمن 
المطبق عمى المساحات المستغمة سكنيا حسب تقرير االختبار المعمول بو عند إتمام عممية 

 .التفويت 
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 حي النور 310  ـ ـ241
 الغربي

  سكف

. تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي سيدي بوزيد 

 بالشراء مف عبدالعزيز بف العكرمي بف مسعود بوعزيزي 152 ـ ـ مف القطعة عدد 246انجرت لو مساحة 
 10/02/1990 المنجرة لو بالشراء حسب العقد المؤرخ في 30/08/1994حسب عقد مبـر بينيما في 

المبـر مع رقية نصرية و محمد العبيدي الرشيدي و البشير نصيري و حسناوي نصيري و رابح الرشيدي و 
سميحة الرشيدي و دليمة الرشيدي ، و حيث أف المسمى قميعي الرشيدي معرؼ بإمضائو عمى العقد لكف 

. غير مذكور في العقد مع البائعيف 

. و حيث لـ يدؿ صاحب الطمب بما يفيد انجرار المبيع لفائدة البائعيف ، كما لـ يدؿ بوثائؽ الماء و النور 

 2011و بعد االطالع عمى مثاؿ االشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير جانفي 
 تبيف أف 20/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

.  و مقاـ عمييا محؿ سكنى و مسيجة310 ـ ـ مشمولة بالرسـ العقاري عدد 241قطعة األرض تمسح 

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

وقد قرر المجمس البمدي تأجيل النظر في الممف إلى حين موافاة البمدية بما يفيد انجرار 
 .المبيع لفائدة البائعين لو و تقديم وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي
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 الطاىر بن عمي بن بوزيد غربي

 

 سيدي 310  ـ ـ      469
 بوزيد

  سكف

. تقدـ المواطف المذكور بممؼ تسوية وضعية قطعة أرض كائنة بحي النور الغربي سيدي بوزيد 

. 31/01/2019انجرت لو بموجب الحوز و التصرؼ حسب شيادة العمدة المؤرخة في 

. و حيث لـ يدؿ صاحب الطمب بما يفيد انجرار التممؾ لفائدتو ، كما لـ يدؿ بوثائؽ الماء و النور 

  2019و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير فيفري 
 تبيف أف 20/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 سيدي بوزيد و مسيجة و مقاـ 310 ـ ـ      و مشمولة بالرسـ العقاري عدد 469قطعة األرض تمسح 
 .عمييا  محؿ سكنى تاريخ بنائو قديـ 

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

وقد قرر المجمس البمدي تأجيل النظر في الممف إلى حين موافاة البمدية بما يفيد انجرار 
 .التممك و وثائق الماء الصالح لمشراب و النور الكيربائي

سميرة  (3فتحية ظاىري  (2ساسي ظاىري  (1: ورثة المرحوم األمين بن مفتاح بن عبيدي ظاىري و ىم   -12
. حدي ظاىري  (7سموى ضاىري  (6راضية الظاىري  (5يسمينو ظاىري  (4ظاىري   
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ورثة المرحوم األمين بن مفتاح بن عبيدي ظاىري 
( 3فتحية ظاىري  (2ساسي ظاىري  (1: و ىم

راضية  (5يسمينو ظاىري  (4سميرة ظاىري   
 .حدي ظاىري  (7سموى ضاىري  (6الظاىري 

 حي اوالد 298  ـ ـ610
 بميادي

  سكف

 ـ ـ كائنة بحي أوالد بميادي  و مشمولة 610تقدـ الورثة المذكوروف بممؼ رفع يد عف قطعة أرض تمسح 
.  سيدي بوزيد الراجعة ممكيتو لمبمدية 298بالرسـ العقاري عدد 



المنجرة لو بالشراء مف البمدية  انجرت ليـ باالرث عف مورثيـ المرحـو األميف بف مفتاح بف عبيدي ظاىري
 2007 أوت 10 المصادؽ عميو في 2007 جويمية 16بموجب العقد المبـر بينو و بيف البمدية بتاريخ 

 ـ ـ مرسمة بإسمو بالممكية 610 حوؿ مساحة 710338  تحت عدد 2007 أوت 21المسجؿ في 
 مجمد 25/10/2007العقارية بالرسـ المذكور أعاله و موظؼ عمييا شرط سقوط الحؽ لفائدة البمدية في

. 2007 نوفمبر 26 حسب نسخة مف شيادة اشتراؾ في الممكية مستخرجة في 129 عدد 16/2007

 2018و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير مارس 
 تبيف أف 20/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 ـ ـ  مسيجة و مقاـ عمييا محؿ سكنى تاريخ بنائو 610قطعة األرض بالرسـ المذكور أعاله و تمسح 
.  قديـ،  و ىو مطابؽ لما ىو موجود بمثاؿ التييئة العمرانية

. و حيث يرغب الورثة ضمف مطمبيـ في تمكينيـ مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري

وقد وافق المجمس البمدي باإلجمـــــــــــــــــاع عمى تمكينيم من رفع يد لشطب شرط سقوط 
. الحق
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 حي اوالد 298  ـ ـ198
 بميادي

  سكف

بمطمب رفع يد عف قطعة األرض موضوع عقد البيع المبـر بينو و بيف البمدية في  تقدـ المواطف المذكور
 تحت عدد 2006 جويمية 06 المسجؿ في 2006 جواف 27 المصادؽ عميو في 2006 جواف 07

 مجمد 11/01/2007 في 298  ـ ـ مرسمة باسمو بالممكية العقارية بالرسـ 200 الماسحة 6102764
.  182 عدد 01/2007

  2019 و بعد االطالع عمى مثاؿ األشغاؿ المختمفة المعد مف طرؼ خبير في المساحة خالؿ شير فيفري 
 تبيف أف 22/02/2019و مف خالؿ المعاينة الميدانية التي قامت بيا المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 

 ـ ـ أي بنقص 198 ـ ـ مشمولة  بالرسـ المذكور  و تمسح حسب المثاؿ 198قطعة األرض تمسح 
عف المساحة المذكورة بالعقد  ،  و ىي  مسيجة و متحصؿ عمى رخصة بناء  ( ـ ـ2)متراف 



. و يرغب المواطف المذكور في تمكينو مف رفع يد لشطب شرط سقوط الحؽ مف السجؿ العقاري

وقد وافق المجمس البمدي باإلجمـــــــــــــــــاع عمى تمكينو من كتب تكميمي يتم التنصيص فيو 
.  م م 198عمى عدم مطالبة البمدية بالمساحة الناقصة و رفع اليد عمى مساحة 
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 بحي النور 310  ـ ـ690
 الغربي

  سكف

تقدـ المواطف المذكور بممؼ كتب تكميمي لقطعة أرض كائنة بحي النور الغربي سيدي بوزيد  

 سبتمبر 20 المصادؽ عميو في 7/6/1983انجرت لو بالشراء مف البمدية بمقتضى العقد المؤرخ في 
.  ـ  ـ690 حوؿ مساحة 269 عدد 1984 أكتوبر 3 المسجؿ في 1984

 المنعقدة في 2010و حيث تـ عرض الممؼ عمى أنظار المجمس البمدي خالؿ الدورة العادية الرابعة لسنة 
 و تمت الموافقة عمى التسوية لكف يقـ بإتماـ 2010 ديسمبر 29  المصادؽ عمييا في 11/11/2010

. اإلجراءات

و تقدـ المواطف المذكور بممؼ جديد يرغب بمقتضاه في الحصوؿ عمى كتب تكميمي ،  

 تعذر إتماـ اإلجراءات 22/02/2019و حيث تبيف مف خالؿ معاينة المصمحة الفنية بالبمدية بتاريخ 
احمد بف جيالني شعيبي و ابنيو : لضرورة بياف حدود كامؿ القطعة و تشخيص عقود البيع الخاصة بػ

محمد الجيالني و األميف و إعادة تحييف مثاؿ مختمؼ األشغاؿ حسب العقود المذكورة و بياف القطعة 
. المطموب تسوية وضعيتيا

وقد قرر المجمس البمدي باالجماع تأجيل النظر في الممف إلى حين تحيين مثال االشغال 
. المختمفة
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 احمد بن جيالني بن عمي الصغير شعيبي

 

 بمثابة  ـ ـ200
 تعويض

  سكف _______

.   ـ ـ 200بمطمب تعويض قطعة أرض تمسح   تقدـ المواطف المذكور

 ـ ـ مف 100 باسمو حوؿ شراء 26/6/1985 بتاريخ 381و حيث استظير بنسخة مف وصؿ عدد 
. البمدية 

 باسـ حميدة شعيبي و نسخة مف عقد بيع بينيما حوؿ 18/8/1986 في 401و نسخة مف وصؿ عدد 
.  ـ ـ مف حميدة شعيبي100شرائو لمساحة 

و حيث يدعي صاحب الطمب أف البمدية استغمتيا في بناء سوؽ الجممة بسيدي بوزيد كما يدعي انيا وعدتو 
.  لدى البمدية أي وثيقة تثبت  ذلؾ ليس لما ذكره خالفابالتعويض ، و 

 ـ ـ بمقتضى العقد المؤرخ في 690 أف المعني باألمر مكنتو البمدية سابقا مساحة مع الجدير بالمالحظة
7/6/1983 .

 و المتمـ 13/1/1983 ـ ـ بالعقد المؤرخ في 595 كما مكنت ابنيو محمد الجيالني و االميف مف مساحة 
 . 18/4/1994بالكتب التكميمي المؤرخ في 

. 15/5/1992 ـ ـ بالعقد المؤرخ في 340كما مكنت ابنو االميف مف مساحة 

 67و بما أن المواطن المذكور لو أرض أخرى فإنو يجدر التذكير بأن منشوري وزارة الداخمية عدد 
 ينصان عمى أن عممية التفويت 2004 جانفي 7 بتاريخ   2 و  عدد 1979 جويمية 23بتاريخ 

تخضع لجممة من المقاييس من بينيا وجوب التأكد من عدم ممكية المفوت لو لقطعة ارض أخرى بدائرة 
. الوالية  و عدم التفويت في أكثر من عقار واحد لكل شخص

وقد رفض اعضاء المجمس البمدي باإلجمـــــــــــــــــاع التفويت لو في القطعة المذكورة الن لو 
 . ارض اخرى

     المولدي بن عمي بن محمد برقوقي و عبد العزيز بن األزىر بن عمر الطبيب  :المواطنان مطمب ( -1     -16 

   جمال الدين بن يوسف بن محمد الصغير جوادي : إعتراض المواطن   -(  2           
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عبد العزيز بن األزىر   :المواطنان مطمب ( -1
المولدي بن عمي بن محمد  و بن عمر الطبيب

جمال  : إعتراض المواطن   -(  2     برقوقي
   الدين بن يوسف بن محمد الصغير جوادي

قطعة أرض بحي 
المستقبؿ بمثابة 

 تعويض

قطعة أرض 
بحي المستقبؿ 
 بمثابة تعويض

  سكف

تقدـ المواطناف عبدالعزبز الطبيب و المولدي برقوقي بطمب تمكينيما مف قطعة أرض بحي المستقبؿ بمثابة 
 :في ما يمي  تعويض ،  و تتمثؿ أىـ أطوار الممؼ

ىذه القطعة محؿ نزاع بيف البمدية و المواطف جماؿ الديف بف يوسؼ بف محمد : وضعية القطعة المطموبة 
 حيث قاـ بانجاز أشغاؿ بناء غرفة مف اآلجر عمى ارتفاع المتر بدوف 2008الصغير الجوادي منذ سنة 

  و قد 2008 فيفري 28 المؤرخ في 93/01/08رخصة محاذية لمنزلو تـ ىدميا بمقتضى قرار ىدـ عدد
 أجبناه حولو آنذاؾ بمكتوبنا عدد 12/03/2015طمب تسوية وضعيتيا بمقتضى مكتوبو المؤرخ في 

  بأف القطعة بيضاء ال يمكف بيعيا إال بالمزاد العمني و عف إحالة سمطة 24/03/2015 بتاريخ 1376
 04 بتاريخ 6ب / ش2974/4 و عدد 2008 ديسمبر 17 بتاريخ   6ب / ش16956/4اإلشراؼ عدد 

 أجبنا بتعذر االستجابة لطمبو ألف المجمس البمدي آنذاؾ وافؽ خالؿ الدورة العادية الرابعة 2009مارس 
 عمى التفويت 2009 جانفي 20  و المصادؽ عمييا في 2008 نوفمبر 18 المنعقدة يـو  2008لسنة 

 .فييا بالمزاد العمني

لكف لـ يقع اإلعالف عف بيع القطعة المذكورة بالمزاد العمني و تـ اإلبقاء عمييا كمدخر عقاري الستعماليا 
.  كمصمحة عامة 

و حيث وقعت بعض التغييرات في مسار األنيج  المحاذية لمقطعة و أصبحت تشؽ القطعة المذكورة مما 
.  تسبب في نقص مساحتيا 

  :وضعية المواطنان عبد العزيز الطبيب و المولدي برقوقي *

يطمب تعويض عف قطعة أرض موضوع نسخة مف وصؿ : عبد العزيز بن األزىر بن عمر الطبيب -  
 دينارا قصد شراء قطعة أرض و يدعي 156 دفع بمقتضاه مبمغ مالي قدره 28/8/1985 بتاريخ 498عدد 

لكف ال يوجد لدى البمدية ما يفيد عرض   أنو تـ انتزاعيا منو و تـ استغالليا في توسعة سوؽ الجممة
.  عمى المجمس كما ال يوجد وثائؽ تفيد انتزاعيا منو1985الوضعية سنة 



مع الجدير بالمالحظة أف المواطف عبدالعزيز الطبيب  و شقيقو إبراىيـ مكنتيما البمدية مف قطعة أرض 
 و المتمـ بالكتب 2/10/1975 بمقتضى العقد المؤرخ في  310 ـ ـ مف الرسـ 920أخرى تمسح 

.  28/3/1994التكميمي المؤرخ في 

تقدـ بطمب تعويض قطعة األرض موضوع العقد المبـر بينو و بيف : المولدي بن عمي بن محمد برقوقي- 
 تحت عدد 31/12/1993 و مسجؿ في 1986 جواف 4 مصادؽ عميو في 10/1/1985البمدية بتاريخ 

 حيث دفع 10/1/1985 بتاريخ 21 ـ ـ و قاـ بخالصيا حسب الوصؿ عدد 200 و الماسحة 1259
 دينارا و يدعي أنو تـ انتزاعيا منو و تـ استغالليا في توسعة سوؽ الجممة   لكف ال يوجد لدى 312مبمغ 

.  عمى المجمس   كما ال يوجد وثائؽ تفيد انتزاعيا منو1985البمدية ما يفيد عرض الوضعية سنة 

و حيث تقدـ بمطمب يذكر فيو أف األرض تـ انتزاعيا مف طرؼ البمدية لتوسعة سوؽ الجممة و يطمب 
التعويض عنيا لذلؾ تـ عرض وضعيتو عمى أنظار المجمس الذي قرر خالؿ دورتو العادية الثالثة لسنة 

 استرجاع المبمغ 26/8/2005 المصادؽ عمييا في 28/7/2005المنعقدة في  (جمسة أولى ) 2005
 21/10/2005 بتاريخ 5256المبيف بالعقد المذكور لفائدة صاحبو و حيث تـ التنبيو عميو بمكتوبنا عدد 

.  لكنو لـ يمتثؿ لمتنبيو و لـ يسترجع مبمغو و طمب تمكينو مف أرض كتعويض

 ـ ـ 238 تمسح 606مع الجدير بالمالحظة أف المواطف المولدي برقوقي لو قطعة أرض أخرى عددىا 
.   الراجعة ممكيتو لمدولة10763 مف الرسـ 153بالقطعة عدد 

فاف المجالس البمدية السابقة لـ  توافؽ عمى طمبيـ ، حيث تـ عرض الممؼ و خالفا لما ذكراه بطمبييما 
 التي وافقت عمى التعويض شريطة إتماـ إجراءات 2010 أكتوبر 28عمى المجنة خالؿ جمستيا المنعقدة في

التجزئة  مع تحديد الثمف مف طرؼ المجمس و بما أف المجنة ليس ليا سمطة خاصة بيا و رأييا ليس نيائي 
و يتعيف عرض أعماليا عمى المجمس البمدي فقد تـ عرض الموضوع عمى أنظار المجمس البمدي خالؿ 

.  و أبدى المجمس رأيو بعدـ الموافقة 11/11/2010 بتاريخ 2010دورتو العادية الرابعة لسنة 

 عمى 2015 جويمية 22الوارد في عرض طمب المواطناف عبدالعزيز الطبيب و المولدي برقوقي كما تم 
 و عمى النيابة الخصوصية خالؿ الدورة العادية 2015 نوفمبر 20المجنة خالؿ جمستيا المنعقدة  يـو 

.  و قررت عدـ الموافقة 2015الرابعة لسنة 

 67و بما أف المواطنيف المذكوريف ليما أرض أخرى فإنو يجدر التذكير بأف منشوري وزارة الداخمية عدد 
 ينصاف عمى أف عممية التفويت تخضع 2004 جانفي 7 بتاريخ 2 و  عدد 1979 جويمية 23بتاريخ 



لجممة مف المقاييس مف بينيا وجوب التأكد مف عدـ ممكية المفوت لو لقطعة ارض أخرى بدائرة الوالية  و 
. عدـ التفويت في أكثر مف عقار واحد لكؿ شخص

المواطن جمال الدين بن يوسف بن محمد  مف طرؼ إعتراضأنو ورد عمى البمدية مع الجدير بالمالحظة 
 يعترض فيو عمى إسناد القطعة المذكورة لفائدة 4193 تحت عدد 2018 أوت 06 بتاريخ  الصغير جوادي

المواطنيف المذكوريف أعاله و يقوؿ أنيا تابعة لمسكنو المشيد عمييا منذ أوائؿ الثمانينات و المزود بالماء و 
الكيرباء بإذف مف البمدية و أف االرض المذكورة عزليا الشارع عف مسكنو حسب قولو ،  و يذكر بإعتراضو 

. أف المعترض ضدىما قد عرضا أمرىما عمى القضاء فجوبو طمبيما بالرفض

 أكتوبر 11 بتاريخ 5/11952كما قدـ المعني باألمر في شأنيا ممؼ إلى لجنة مقاومة الفساد تحت عدد  
2011 . 

 و أضاؼ بمقتضاه لممفو نسخة مف 547 تحت عدد 2019 جانفي 31 كما تقدـ بطمب ثاني بتاريخ 
  و تمسؾ باالعتراض عمى تسميـ العقار لممذكوريف و طمب 15/12/2015محضر الجمسة المؤرخ في 
.  تسويتو مع بقية محؿ سكناه

 07تمت المعاينة الميدانية لمقطعة المذكورة مف طرؼ المصمحة الفنية بالبمدية يـو الخميس و قــــــــــــــــــد 
و تبيف أف المسح التوبوغرافي يتعارض مع ما ىو موجود ميدانيا حيث يجب تحييف     2019فيفري 

المسح و ذلؾ بتجسيـ االنيج المحاذية لمقطعة موضوع الطمب كذلؾ البناءات المجاورة و االنيج المجسمة 
 .لمثاؿ التييئة العمرانية ليتسنى  دراسة الممؼ و عرضو عمى أنظار المجنة و المجمس البمدي

 مواطنا في نفس وضعية الطالبيف قاموا خالؿ سنوات الثمانينات بخالص قطع 50و حيث أف ىناؾ قرابة 
أرض لكف لـ يتحصموا عمييا، و يطالبوف البمدية بالتعويض لكف لـ يقع تمكينيـ مف األرض الف البمدية 

 و قد تـ تمكيف مجموعة منيـ مف استرجاع المبالغ التي دفعوىا فقط بعد    ليس ليا أراض صالحة لمغرض
. عرض وضعياتيـ عمى المجمس خالؿ دورات عادية  و بعد مصادقة سمطة اإلشراؼ عمى ذلؾ

 سيدي 298و حيث أف القطعة موضوع الطمب محؿ نزاع و مشمولة عمى ما يبدو بالرسـ العقاري عدد 
بوزيد و الحاؿ أف الرسـ المذكور غير مقسـ و كؿ  البيوعات التي قامت بيا البمدية في السابؽ تمت عمى 
الشياع ، لذلؾ ال يمكف معرفة االجزاء المتبقية مف الرسـ العقاري المذكور إال بعد انجاز تقسيـ عقاري لو و 

 .فرز كؿ المنابات المباعة مف طرؼ البمدية



وقد رفض اعضاء المجمس البمدي باإلجمــــــــاع إسناد القطعة المذكورة ألنيا محل نزاع و ألن 
. المسح التوبوغرافي المتعمق بيا يتعارض مع ما ىو موجــــــود ميدانيا

 رشيده بنت عماره بن عمي شعيبيو في حقيا  و حق ورثة المرحوم الناجم بن عمي الساسي شعيبي -  17

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

رشيده بنت عماره بن عمي شعيبيو في حقيا  و 
حق ورثة المرحوم الناجم بن عمي الساسي 

 شعيبي

 

قطعة أرض بالحي 
الفالحي بمثابة 

 تعويض

قطعة أرض 
بالحي الفالحي 
 بمثابة تعويض

  سكف

 تقدـ المرحـو الناجـ بف عمي الساسي شعيبي بطمب استرجاع المبمغ الذي دفعو سابقا 2007خالؿ سنة 
 بتاريخ 680بمقتضى الوصؿ عدد  ( د780,000) و المقدر ػبػسبعمائة و ثمانيف دينارا 1987سنة 

 ـ ـ بمنطقة المعيد الفالحي ، لكف لـ يقع تمكينو مف 400 قصد اقتناء قطعة أرض تمسح 8/12/1987
.  قطعة أرض لذلؾ طمب استرجاع ما دفعو

 ماي 09تـ عرض الموضوع عمى المجنة المكمفة بالنظر في ممفات تسوية الوضعيات العقارية بتاريخ 
 المنعقدة يـو 2007 و عمى أنظار المجمس البمدي خالؿ دورتو العادية الثالثة لسنة 2007

 ، 2007 أوت 16 و تمت الموافقة كما تمت المصادقة مف طرؼ سمطة االشراؼ بتاريخ 14/07/2007
. لكف لـ يسترجع المبمغ الذي دفعو

 ـ 712 أف المرحـو الناجـ بف عمي الساسي شعيبي مكنتو البمدية سابقا مف مساحة مع الجدير بالمالحظة
.  سيدي بوزيد 310 و المرسـ بالرسـ العقاري عدد 5/1/1981ـ بمقتضى العقد المؤرخ في 

 67و بما أن المواطن المذكور لو أرض أخرى فإنو يجدر التذكير بأن منشوري وزارة الداخمية عدد  
 ينصان عمى أن عممية التفويت 2004 جانفي 7 بتاريخ   2 و  عدد 1979 جويمية 23بتاريخ 

تخضع لجممة من المقاييس من بينيا وجوب التأكد من عدم ممكية المفوت لو لقطعة ارض أخرى بدائرة 
. الوالية  و عدم التفويت في أكثر من عقار واحد لكل شخص

 وقد رفض اعضاء المجمس البمدي باإلجمـــــــــــاع التفويت لو في القطعة المذكورة الن لو .
 . ارض اخرى

 حسناوي بن عبد الحفيظ بن احمد أوالد احمد بن عمي -  18



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

حسناوي بن عبد الحفيظ بن احمد أوالد احمد بن 
 عمي

 

قطعة أرض بمثابة 
 تعويض

قطعة أرض 
 بمثابة تعويض

  سكف

.   ـ ـ 400بمطمب تعويض قطعة أرض تمسح   تقدـ المواطف المذكور

 757 و بنسخة مف وصؿ عدد 31/12/1986و حيث استظير بنسخة مف مشروع عقد مع البمدية في 
 ـ ـ مف البمدية قرب 400 د حوؿ شراء مساحة  780,000 دفع بمقضاه مبمغ 29/12/1986بتاريخ 

. الصندوؽ الوطني لمتقاعد 

و ذكر بمطمبو أنو بعد ذلؾ مباشرة توفي المرحـو محمد السعيد النصيري رئيس البمدية آنذاؾ و لـ يقع 
. تمكينو مف األرض 

  .و يطمب تمكينو مف األرض أو التعويض عف كامؿ السنيف

وقد قرر أعضاء المجمس البمدي باإلجماع عدم الموافقة نظرا لعدم وجود عقد تام الموجبات 
. و عدم توفر أرض عمى ممك البمدية صالحة لمتعويض

تنقيح التنظيم الييكمي لإلدارة البمدية  وتعيين بعض  .4
 اإلطارات في خطط وظيفية

في إطار تحفيز الموارد البشرية و تحسيف قدرات األداء، واعتبار لتوفر الشغور فػػػػػػػػػػػػػػػػي الخطط 
ومزيد احكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ التصرؼ في الموارد البشرية بالبمدية، وحيث تتوفر الشروط القانونية المستوجبة  الوظيفية

 المػػػػػػؤرخ 1989  لسنة 572لمتعييف في الخطط الوظيفية لبعض اإلطارات البمدية وذلؾ طبقا لألمر عدد 
 المؤرخ 2000 لسنة 1886 و النصوص الػػػػػػػػػػػػتي تممتو أو نقحتو وخاصة األمر عدد 1989 ماي 30في

.  المتعمؽ بضبط الخطط الوظيفية الممكف إحداثيا بالبمديات2000 أوت 24فػػػػػػػػػي 
: وحيث يتجو الرأي إلى اقتراح 

 تعييف بعض اإلطارات في خطط وظيفية 
 تنقيح التنظيـ الييكمي 



  عرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس مقترحا لتنقيح التنظيـ الييكمي لإلدارة البمدية
: عمى النحو التالي وتعييف بعض اإلطارات في خطط وظيفية

:  يشتمؿ التنظيـ الييكمي لبمدية سيدي بوزيد عمى:الفصل األول

 الكتابة العامة .1
 االتصاؿ و اإلعالمية إدارة .2
 إدارة الشؤوف اإلدارية و القانونية .3
 إدارة الموارد البشرية و المالية .4
 اإلدارة الفنية .5
 إدارة النظافة و الصحة و حماية البيئة .6

 
: الفصل الثاني

: الكتابة العامة
تتولى الكتابة العامة السير عمى حسف سير اإلدارة البمدية وفقا لممشاريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ والتنسيؽ بيف 
مختمؼ المصالح البمدية و أعوانيا و توجيو ىؤالء األعواف و مراقبتيـ كما تتولى السير عمى تنفيذ قرارات رئيس 

البمدية و متابعتيا و خاصة التصرؼ في الموراد البشرية و ىي مكمفة بإعداد مشروع ميزانية البمدية قبؿ عرضيا عمى 
المكتب 

و المجمس البمدي و كذلؾ إعداد ممفات الصفقات البمدية و جدواؿ التحصيؿ و تطبيؽ االجراءات المتعمؽ بإستخالص 
األداءات و المعاليـ البمدية و كذلؾ إعداد عقود البيع و األكرية و المعاوضة و االقتناء و المقاسمة و المصالحة 
 و العناية بدفاتر الحالة المدنية و مختمؼ الدفاتر البمدية و مسكيا و كذلؾ العناية باألرشيؼ و المحفوظات و 

. مختمؼ الوثائؽ االدارية
 :و تتبع الكتابة العامة مباشرة 

 تتولى القياـ بالميمات التى ينيط بعيدتيا رئيس البمدية و الكاتب العاـ و ليا دور يتركز عمى :مصمحة التفقد -1
المتابعة و كذلؾ المساعدة لكافة المصالح البمدية كما تقـو بمتابعة المالحظات التى ترفعيا فرؽ التفقد المركزية 

 .حوؿ سير العمؿ البمدى بمختمؼ جوانبو 
تعنى خاليا الحوكمة بالسير عمى حسف تطبيؽ مبادئ الحوكمة و الوقاية مف الفساد :مصمحة خمية الحوكمة  -2

  لسنة       1158صمب البمدية و ذلؾ وفقا لمقوانيف و التراتيب الجارى بيا العمؿ و خاصة األمر الحكومى عدد 
 . المتعمؽ بإحداث خاليا الحوكمة و ضبط مشموالتيا 2016 أوت 12 بتاريخ 2016

 تيتـ بمتابعة شؤوف المجمس و المكتب و المجاف مف حيث اعداد :مصمحة شؤون المجمس و المكتب و المجان -3
 :الممفات و تحرير المذكرات و المحاضر و متابعة تنفيذىا مع المصالح المعنية  وتضـ 



إحالة المداوالت عمى سمطة االشراؼ قصد  و  مكمؼ بإعداد محاضر الجمسات و تدوينيا:قسم شؤون المجمس - أ
المصادقة عمييا و متابعة تنفيذىا مع مختمؼ المصالح المعنية، إلى جانب إنجاز كؿ األعماؿ المادية المتعمقة 

 .بضماف حسف سير و متابعة اجتماعات المجمس البمدي المتعمقة بالدورات التمييدية و العادية
يسير عمي انعقاد جمسات المكتب و المجاف و تكويف الممفات و تجميع : قسم شؤون المكتب و المجان  - ب

المواضيع التى تعرض عمي كؿ لجنة و متابعة تحرير المحاضر و تنفيذىا بإحالة مذكرات في الغرض عمي 
المصالح المعنية  الي جانب انجاز كؿ األعماؿ المادية المتعمقة بضماف حسف سير و متابعة اجتماعات 

 .المكتب والمجاف و التنسيؽ بيف مواعيدىا

 :االتصال و اإلعالمية إدارة
 الفرعية لإلعالميةاإلدارة : 

:            و تحتوى عمى 

 : تعنى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمصمحة البرمجيات اإلعالمية -1
 اعداد المخططات االعالمية لمبمدية و متابعة تنفيذىا  -
 بعث قاعدة بيانات تفاعمية لمعمؿ المحمي تربط المتدخميف والعمؿ عمى تحيينيا و تطويرىا باستمرار -
 تطوير و نشر ثقافة استعماؿ وسائؿ االتصاؿ و التقنيات الحديثة بصفة عامة و مالئمتيا مع خدمات البمدية  -
اعداد و بمورة برامج وخدمات اتصالية مف شأنيا أف تنمى التواصؿ بيف الجماعات المحمية و المتعامميف معيا و أف  -

 .تساىـ فى دفع العمؿ التشاركي 
 احكاـ عمميات اقتناء التجييزات االعالمية و السير عمى ضماف مطابقتيا لممواصفات المعتمدة  -
 توفير التجييزات و التقنيات الضرورية بالتنسيؽ مع المصالح االدارية االخرى  -
 متابعة تنفيذ برامج ادخاؿ االعالمية و تعصير وسائؿ العمؿ  -
 .تكويف األعواف المستغميف لممنظومات االعالمية كؿ فى مجالو -
 القياـ بمياـ التأطير والتنسيؽ واالشراؼ و المتابعة  -
القياـ بمياـ التقويـ والتدقيؽ والمشاركة فى مشاريع بحث و بوظائؼ أخرى تابعة لمشموالت االدارات والمصالح  -

 .المعنييف بيا
: و تعنى بػػػػػػػػػػػػمصمحة صيانة المعدات اإلعالمية ( 2

 استغالؿ و صيانة األساليب االعالمية -
 القياـ باألشغاؿ المتعمقة بمساعدة مستعممي األساليب اإلعالمية -
 .صيانة المعدات و التجييزات اإلعالمية -

 اإلدارة الفرعية لإلتصال: 
  :مصمحة العالقة مع المواطن و المجتمع المدني-  1

: تعنى خاصة بػػػػػػػػػػػ



قبوؿ المواطنيف و تقبؿ الشكايات العرائض و العمؿ عمى دراستيا مع المصالح المعنية قصد ايجاد الحموؿ و  -
معالجتيا 

الرد عمى تساؤالت المواطنيف  واسدائيـ الخدمات الالزمة مباشرة أو عف طريؽ البريد أو بإستعماؿ الوسائؿ  -
 االتصالية الحديثة

تجميع ودراسة الممفات الواردة مف الموفؽ االداري و التنسيؽ مع مختمؼ المصالح اليجاد الحموؿ الكفيمة  -
 .بمعالجتيا

 :مصمحة اإلعالم و اإلتصال -1
 :       و تعنى بػػػػػػػػػػػػػػ

السير عمى تنفيذ مقررات المجمس البمدي بخصوص القياـ بكؿ االجراءات المتعمقة بإقامة عالقات  -
التوأمة 

أو التعاوف بيف بمدية سيدي بوزيد و البمديات األخرى سواء داخؿ البالد أو خارجيا، و تتابع نشاط 
 مختمؼ 

المنظمات التي تيتـ بالمدف، كما تتابع مختمؼ الجرائد و المجالت و ترفع تقارير يومية إلى رئيس البمدية 
و تسير عمى التعريؼ باإلنجازات البمدية مف خالؿ إعداد نشريات دورية و المشاركة في المعارض 

الوطنية 
. و الجيوية و المحمية

 ارساء و تنظيـ العالقات مع وسائؿ االعالـ -
 جمع و تحميؿ و توزيع المعمومات الصحفية التي تيـ أنشطة البمدية -
 :اعداد الدوريات االخبارية البمدية و تحييف المواقع االلكترونية لمبمدية و اعداد -

 المحامؿ االتصالية و توثيؽ االنشطة البمدية -
 ارساء ثقافة تواصؿ بيف البمدية و محيطيا الخارجي -

 : و تعنى بػػػ: قسم الشرطة البيئية -2
 معاينة الجنح و المخالفات - 

تحرير محاضر المعاينة و قرارات الغمؽ و الحجز  - 

 (االستدعاءات-التوجيو-التنبيو )التواصؿ مع المخالفيف - 

. تنسيؽ التدخالت مع كؿ ىياكؿ و مؤسسات الرقابة البيئية و الصحية بيدؼ انسجاميا و تكامميا - 

أفريؿ 05 المؤرخ فى 2016 لسنة 30وذلؾ وفقا لمقوانيف و التراتيب الجارى بيا العمؿ و خاصة القانوف عدد
 المتعمؽ بمخالفة تراتيب 2006 أوت 14 المؤرخ فى2006 لسنة 59 المتعمؽ بتنقيح و اتماـ القانوف عدد 2016

. حفظ الصحة بالمناطؽ الراجعة لمجماعات المحمية



 يتولى تسجيؿ مختمؼ المراسالت و البريد الصادر و الوارد و تنظيـ تنقالتو بيف : مكتب الضبط المركزى -1
مختمؼ المصالح البمدية و المصالح و اإلدارات الخارجية و إعداد كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفات أسبوعية عف طريؽ االعالمية 

  .(منظومة مكتب الضبط)
 

 :  الفصل الثالث          

: إدارة الشؤون االدارية و القانونية 
 :و تحتوي عمى 

 االدارة الفرعية لمشؤون اإلدارية و األمالك والنزاعات :
 :مصمحة الحالة المدنية - أ

 تعني بمسؾ دفاتر الحالة المدنية و متابعتيا و تسميـ الوثائؽ المطموبة مف المواطنيف و مباشرة عمميات
التعريؼ باإلمضاء واالشياد عمى صحة الوثائؽ المطابقة ألصميا و استغالؿ تطبيقة االعالمية بالحالة 

. المدنية 
: مصمحة الشؤون القانونية و النزاعات - ب

تقـو بمعالجة النزاعات التى تخص البمدية و تنظيـ تمثيؿ البمدية لدى المحاكـ المختصة بصفة مباشرة أو عف 
طريؽ المحاميف و تتابع تقاريرىـ و تدرس مشاريع القرارات واالتفاقيات و العقود المعروضة عمى البمدية و 

. تتكفؿ بدور المستشار القانونى لدى مختمؼ مصالح البمدية

الحرص عمى متابعة تقارير المحاميف و عدوؿ التنفيذ - 

. اعداد ممفات االنتزاع و العمؿ عمى تنفيذىا-  

. متابعة التصرؼ في االمالؾ و المحافظة عمييا - 

. الحرص عمى تنفيذ االحكاـ- 

متابعة كؿ ما يتعمؽ بالجوانب القانونية التي تنجر عف التصرؼ في الممؾ البمدي الخاص و العمومي - 

. و اعداد مختمؼ العقود حتى المتعمقة بالمزمات

: مصمحة التصرف فى االمالك البمدية – ت      

تسير عمى المحافظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمى المدخر العقاري و تتصرؼ فى االمالؾ سواء المستعممة مف طرؼ البمدية 
بعنواف محالت إدارية  أو المستعممة مف طرؼ الغير بعنواف التسويغ و تعمؿ عمى تسجيؿ جميع العقارات 
بإدارة الممكية العقارية  كما تتولى السير عمى إدخاؿ االعالمية في مادة التصرؼ في األمالؾ مع الحرص 



عمى تحييف دفتري األمالؾ و وجوب متابعة أشغاؿ لجنة تحييف األمالؾ البمدية طبقا لممناشير الجاري بيا 
. العمؿ

: و تحتوي عمى أربعة أقساـ

 قسم المحافظة عمى الممك البمدي :
يعمؿ ىذا القسـ عمى استقصاء الممؾ البمدي الخاص ومتابعة العقارات البمدية غير المسجمة و العمؿ عمى 
تسجيميا كما يعمؿ عمى تطوير المدخر العقاري و ينظـ استعمالو و يسير أيضا عمى المحافظة عمى الممؾ 
العمومي البمدي مف مساحات و مناطؽ خضراء و طرقات و متابعة التقاسيـ العمرانية أو الصناعية لتأميف 

 .احالة األجزاء العمومية إلى الممؾ البمدي العاـ
 قسم التصرف في الممك البمدي الخاص: 

يسير عمى القسـ عمى التصرؼ في األمالؾ البمدية سواء منيا المستعمؿ مف طرؼ البمدية بعنواف محالت 
ادارية أو مستعممة مف قبؿ الغير بعنواف التسويغ و متابعة عمميات التفويت أو التخصيص ألجزاء مف الممؾ 

 .البمدي الخاص
 
 

  قسم التصرف فى المقابر :
يعنى بمتابعة وضعية المقابر مف حيث العناية و اسناد القبور كما يشرؼ ىذا القسـ عمى عمؿ االدارة المركزة 

 .بالمقبرة

 قسم مستودع الحجز: 
يقـو باإلشراؼ عمى مستودع الحجز ومتابعة المحجوزات و المحافظة عمييا و الحرص عمى اعداد الجرد 
الدوري و العمؿ عمى اتخاذ االجراءات القانونية في شأنيا بعد انقضاء المدة القصوى لحجزىا كما يتولى 

 .المحافظة عمى االيداعات الموضوعة بالمستودع مف طرؼ السمط القضائية

: مصمحة التوثيق واألرشيف- ث
تعمؿ عمى تنظيـ األرشيؼ البمدي و ادخاؿ الطرؽ العممية و العصرية لحسف استغاللو و تسير عمى احتراـ 

 .مقتضيات القانوف الخاص باألرشيؼ و تنظـ طريقة استعماؿ الوثائؽ المحفوظة بو
كما تتولى ميمة التصرؼ في الوثائؽ التي تنشئيا البمدية أو تتحصؿ عمييا في إطار مباشرة مياميا 

: و يبدأ ىذا التصرؼ منذ نشأة الوثائؽ إلى أف تنتيي صالحيتيا و تتمثؿ في
 اعداد دليؿ ألنواع الممفات و الوثائؽ جارية االستعماؿ و مسكو و تحيينو* 
 إعداد نظاـ تصنيؼ لمممفات و لموثائؽ جارية االستعماؿ بالبمدية و وضعو حيز التنفيذ.* 
 اعداد جداوؿ مدة استيفاء الوثائؽ و وضعيا حيز التنفيذ.* 



 * القياـ بصفة دورية بتحويؿ الوثائؽ التي لـ تعد جارية االستعماؿ مف مكاتب العمؿ إلى محؿ حفظ األرشيؼ
 .االنتقالي

 * التصرؼ في األرشيؼ االنتقالي و التنسيؽ مع مؤسسة األرشيؼ الوطني إلتالؼ الوثائؽ التي لـ تعد
 صالحة

 .و تحويؿ األرشيؼ النيائي إلى مصالح األرشيؼ الوطني

 * القياـ باألعماؿ الفنية المتعمقة بالتصرؼ فى الوثائؽ و االرشيؼ و باألعماؿ المتعمقة بحسف سير المصالح
 .الخاصة بذلؾ

  االدارة الفرعية لمعمل االجتماعي و الثقافي و الرياضي: 
 تسير عمى متابعة تدخؿ البمدية فى المجاؿ الثقافى مف تظاىرات و ميرجانات : مصمحة الثقافة و االعالم 

 و معارض و ربط البمدية باألطراؼ المتدخمة فى ىذا الميداف كما تسير عمى التعريؼ باالنجازات البمدية و 
بتنظيـ حصص دورية إلعالـ المواطنيف بمستجدات العمؿ البمدي و يتابع كؿ ينشر عف البمدية عمى أعمدة 

 الصحؼ
.  و الصحافة السمعية و البصرية كما تسير عمى اعداد معالـ االحتفاؿ بالمناسبات الوطنية و الدينية

 
 

 :مصمحة الشباب و الرياضة و العمل االجتماعي  - أ
 يسير ىذا القسـ عمى متابعة المنشاة الرياضية و أحكاـ تسييرىا و تنظيـ تدخؿ البمدية : قسم الشباب و الرياضة

 .فى المجاليف الشبابى و الرياضى و ربط  الصمة باليياكؿ المتدخمة 
 يسير عمى تنظيـ تدخؿ البمدية في الميداف االجتماعى سواء داخؿ البمدية أو خارجيا: قسم العمل االجتماعي  

 . و التنسيؽ مع مختمؼ المتدخميف فى ىذا الميداف
: إدارة الموارد البشرية و المالية: الفصل الرابع

 إدارة فرعية لمتصرف في الموارد البشرية :
 :و تحتوي عمى 

 تعنى بالتصرؼ في شؤوف كافة الموظفيف و العممة التابعيف :مصمحة التصرف في األعوان  - أ
لمبمدية منذ انتدابيـ إلى إحالتيـ عمى التقاعد مرورا بكافة مراحؿ الحياة المينية ، و تسير عمى تطبيؽ األساليب 

 الجديدة في إدارة الموارد البشرية

 تحرص عمى رسكمة كافة األعواف و تكوينيـ بصفة مستمرة سواء :مصمحة المناظرات و االمتحانات و التكوين -  ب 
بتنظيـ حمقات خاصة أو بتشريؾ األعواف في ممتقيات التكويف و الرسكمة سواء داخؿ البالد أو خارجيا ، كما تتولى متابعة 

. التقارير المرفوعة وجوبا مف قبؿ المشاركيف في دورات التكويف و تعميـ  ما ورد بيا مف توصيات عمى المصالح المعنية
المناظرات و  و تنظيـ و متابعتيا و تنفيذ برامج االنتداب و الترقية لفائدة أعواف و إطارات البمدية كما تقـو بإعداد



و دراسة التنظيـ الييكمي  االمتحانات المينية، و تجميع الحاجيات في مجاؿ التكويف بالتنسيؽ مع الييئات واإلدارات ألعامة
 .و مراجعة قرار مجموع األعواف و تكويف الممفات المتعمقة بالتسمية في الخطط الوظيفية

  و تعنى بػػػػػػػػػػ : اإلدارة الفرعية لمشؤون المالية: 
 إعداد الميزانية و تنفيذىا مف حيث تثقيؿ الموارد و استيالؾ االعتمادات 
 ضبط الحسابية العامة و الحسابية الخاصة باالعتمادات المحالة 
 متابعة استخالص الموارد البمدية و العمؿ عمى تنميتيا 
 إعداد جداوؿ التحصيؿ و تطبيؽ اإلجراءات الخاصة بيا 
 إعداد المسائؿ المالية الواجب عرضيا عمى المجمس 
 (ختـ الحساب المالي- تحويؿ االعتمادات– تنقيح الميزانية  )
  إعداد و مسؾ الوثائؽ المالية و المحافظة عمييا
 (........وثائؽ التعيد– جداوؿ األجور – أذوف دفع – أذوف تزويد – دفاتر  )
 إعداد المسائؿ المتعمقة بالمعاليـ و األداءات البمدية و عرضيا عمى المجمس. 

 :و تضـ ىذه اإلدارة الفرعية
تحويميا لفائدة  العمؿ عمى وتتابع ممفات القروض و تقـو بإعداد الميزانية: مصمحة الميزانية و الحسابيات ( أ

البمدية و الحرص عمى احتراـ جدولة إرجاعيا أصال و فائدة، و تتابع عمميات التنقيح التي تطرأ عمى الميزانية 
البمدية أثناء تنفيذىا و تسير عمى تنمية الموارد كما تقـو بالتنسيؽ مع القباضة المالية لتنفيذ الميزانية و تتولى 

ضبط الحسابية العامة و الحسابية الخاصة لألمواؿ المحالة و ىي مكمفة بخالص ما بذمة البمدية مف 
 .دفوعات طبؽ ما يرصد بفصوؿ الميزانية

 يسير عمى اعداد الميزانية بالتنسيؽ مع مختمؼ المصالح و الدوائر البمدية و يتابع عمميات :قسم الميزانية 
 التنقيح التي تطرأ عمى الميزانية أثناء تنفيذىا و يقـو بتجميع كافة المعطيات التي تساعد في عممية االعداد

 . و ذلؾ طيمة السنة المالية الجارية
 يسير عمى تنفيذ الميزانية و يعمؿ عمى اإليفاء بالتعيدات المالية لمبمدية داخؿ العنوانيف : قسم الحسابيات

 .مع المصالح المعنية التنفيذ المالي لمصفقات االوؿ و الثاني، كما يتابع بالتنسيؽ
 :و تحتوي عمى: مصمحة الصفقات ( ب
  إسناد الصفقات العمومية حسب التشاريع و النصوص الجاري بيا  يعنى بمتابعة: قسم الصفقات العمومية

العمؿ كما يعمؿ عمى متابعة عمميات ختـ الصفقات بالتنسيؽ  مع المصالح المعنية التي تعتبر مسؤولة 
 .مسؤولية مباشرة عمى توفير كافة الممفات و المعطيات الخاصة بتمؾ العممية

 و يسير عمى تأميف عمميات التزود العادية بالمواد و الخدمات التي تحتاجيا البمدية : قسم الشرءات العادية
 .بالتنسيؽ مع مختمؼ المصالح و الدوائر البمدية

 و يسير عمى ىذا القسـ في التصرؼ في المغازة البمدية و يقـو بمتابعة حالة : قسم المغازة البمدية
و يسير عمى . المخزونات  و يؤمف التزود في الوقت المناسب حسب الحاجيات بالتنسيؽ مع قسـ الشراءات



التصرؼ في مخزونات البمدية و المحافظة عمييا و تسجيؿ كؿ عمميات الدخوؿ و الخروج في نطاؽ التعامؿ 
 .مع المصالح المستعممة لتمؾ المخزونات و القياـ بجرود شيرية و جرد سنوي لمعمميات أنفة الذكر

مصمحة االحصاء  
تسير عمى إنجاز عمميات إحصاء العقارات و تضبط جدواؿ التحصيؿ الخاصة بالمعمـو عمى : و المعاليم و االستخالص 

العقارات المبنية و المعمـو عمى العقارات غير المبنية و كذلؾ جداوؿ المراقبة الخاصة بالحد األدنى لممعمـو عمى 
المؤسسات ذات الصبغة المينية و التجاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    و الصناعية وثقيميا لدى القباضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة و العمؿ عمى استخالص 

كافة المعاليـ الموظفة عمى األنشطة  و االستغالؿ الوقتي لمطريؽ العاـ  واالشيار و إستنباط الوسائؿ الكفيمة بتنمية 
 .الموارد البمدية و وضع خطط عممية لذلؾ

 :مصمحة التنمية االقتصادية (ث 

   تسير عمى مراقبة المحالت االقتصادية التجارية و الصناعية و المحالت المشابية ليا و اسناد التراخيص 
الضرورية لتعاطى نشاطيا   

. كما تعد تراخيص االنتصاب و تسحبيا حسب الشروط و التراتيب الجارى بيا العمؿ - 

. كما تعنى بدراسة و اعداد بعث مشاريع اقتصادية فى نطاؽ مخطط االستثمار البمدي- 

. كما تسير عمى استخالص معاليـ المعمقات و العالمات االشيارية- 

سواء كانت مستمزمة أو  و يسير عمى تنظيـ األسواؽ اليومية و االسبوعية و الموسمية: مصمحة األسواق  (ج
بواسطة االستخالص المباشر، كما تتولى مراقبة المحالت التجارية و الصناعية و المحالت المشابية ليا و 

 اسناد التراخيص لتعاطي نشاطيا

:  الفصل الخامس

:  اإلدارة الفنيــــــــــــــــــــــــة
 :و ىي  مكمفة ب

. اعداد دراسات المشاريع  -
 .انجاز المشاريع  -
 .تعيد الطرقات و االرصفة -

 :و تحتوى ىذه االدارة عمى إدارتيف فرعيتيف و تضـ
 االدارة الفرعية لألشغال الجديدة والصيانة: 

تعنى بانجاز االشغاؿ المتعمقة بشبكة التنوير العمومى، كما تعمؿ ىذه المصمحة  : مصمحة التنوير العمومي - أ
 عمى وضع التصورات الالزمة لتوسيع شبكة التنوير العمومى بالمدينة أو مراجعتيا حسب التطور العمراني



كما تقـو فى اطار ترشيد استيالؾ الطاقة بالمتابعة اليومية . و االقتصادي و تقديميا الى المجمس البمدى 
و تتولى متابعة  (وسائؿ التكييؼ و التدفئة–الياتؼ –الماء –التنوير –الوقود )لمبرنامج الخاص بترشيد الطاقة 

الدراسات الخاصة بيا و اعداد تقارير شيرية لممكتب البمدى و ثالثية لممجمس اضافة إلى الحرص عمى 
 .تطبيؽ المناشير  الصادرة فى مجاؿ ترشيد الطاقة 

: مصمحة الصيانة و الورشات - ب

    يتمثؿ دورىا في تعيد و صيانة معدات النظافة و التنوير العمومي و اصالح الطرقات و األرصفة  و تتولى 
 .التصرؼ فى مختمؼ المعدات البمدية و توظيفيا لفائدة المصالح البمدية و تسير عمى صيانتيا و تعيدىا 

   و تعنى بكؿ ما يتعمؽ ببرامج الصيانة الخاصة بشبكة الطرقات و تقدـ مقترحات الى المجمس البمدى كما تعمؿ 
عمى متابعة كافة التدخالت عمى مستوى شبكة الطرقات مف قبؿ المتدخميف العموميف و تنظيـ ىذه العممية 

.  و الحرص عمى تأميف الصيانة الالزمة مف قبؿ ىؤالء بعد عمميات التدخؿ
   كما تعنى ىذه المصمحة بانجاز برامج الصيانة لمبناءات التابعة لمبمدية سواء منيا المخصص ألغراض ادارية 

. أو غيرىا 
: اإلدارة الفرعية لمطرقات والدراسات والبناءات    

 :و تحتوي عمي

 :مصمحة الدراسات و متابعة المشاريع-          أ 

تتولى التنسيؽ مع مكاتب الدراسات في مجاؿ التخطيط لممشاريع البمدية و ضبط آجاؿ وكمفة إنجازىا 

: مصمحة الطرقات و البناءات الجديدة - ب

تعني بإنجاز االشغاؿ الجديدة المتعمقة بالطرقات و البناءات بمختمؼ مراحميا تنفيذا لمقرارات المجمس البمدي في 
نطاؽ مخططاتو لمتنمية بالمدينة كما تتولى اعداد ممفات المشاريع المبرمجة و متابعة كافة مراحؿ انجازىا 

:    و تحتوى عمى قسميف 
 ويعنى بمشاريع الطرقات الجديدة و يقدـ التصورات والمقترحات المتعمقة بالبرامج الوطنية لتمؾ :قسم الطرقات 

 .المشاريع
 يعنى بمشاريع البناءات الجديدة اعدادا و انجازا : قسم البناءات. 

     
 االدارة الفرعية لمتييئة و الدراسات و التخطيط العمراني: 

: تحتوى ىذه االدارة الفرعية عمى 
 :مصمحة التييئة و الدراسات و التخطيط العمراني ( أ

تعنى بوضع التصورات المتعمقة بسبؿ تطوير المدينة عمرانيا و أولياتو في ضوء معطيات إحصائية و مؤشرات 
عممية حوؿ تطور أوجو األنشطة االقتصادية و االجتماعية السكانية و عمى ضوء معطيات التطور 



الديمغرافي داخؿ المدينة، كما تتولى دراسة أمثمة التييئة العمرانية و مراجعتيا بالتنسيؽ مع المصالح الجيوية 
 .و المركزية المختصة و تقـو بإتباع اإلجراءات االزمة في الغرض

كما تقـو بإنجاز الدراسات المعمارية لمختمؼ المشاريع البمدية و تقـو عند االقتضاء بتعييف مصمميف لتمؾ 
المشاريع و إبداء الرأي في مشاريع الدراسات المقدمة قبؿ مصادقة المجمس البمدي و تعمؿ عمى تقديـ 

التصورات و المقترحات بشأف برمجة المشاريع المعمارية إلى المجمس البمدي ليستنير بيا قبؿ إتخاذ القرار في 
. ىذا الشأف

: مصمحة التراخيص العمرانية ( ب
تعمؿ ىذه المصمحة عمى احتراـ مقتضيات مثاؿ التييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد، و تتولى دراسة ممفات 
التقاسيـ و التجزئة و رخص البناء، و تقـو بتسميـ قرارات رخص البناء كما تتولى تسميـ شيائد االشغاؿ 

 لعمميات  البناء
. و تراخيص الربط بالشبكات

: مصمحة المرور والنقل ( ت 
تسير عمى صيانة و تركيز عالمات المرور بالطرقات و األنيج داخؿ المنطقة البمدية ، كـ تتولى إعداد 

قرارات جوالف العربات الثقيمة وأذوف إستخالص معاليـ الوقوؼ ، إضافة إلى إعداد قرارات تسمية االنيج و 
 .ترقيـ المحالت و متابعة تنفيذىا

: إدارة النظافة والصحة و حماية البيئة    
:        و تحتوى ىذه االدارة عمى 

  االدارة الفرعية لمنظافة
 :و تضـ          

 :مصمحة التنظيف ( أ
 تعنى بانجاز كؿ االشغاؿ المادية المتعمقة بتنظيؼ المناطؽ البمدية مف رفع الفواضؿ و كنس االنيج و  ( ب

الطرقات و رفع الفضالت الى المصب كما تيتـ بإعداد و تنفيذ البرنامج السنوى لمنظافة و العناية بالبيئة و 
القياـ بالحمالت االستثنائية لمنظافة و تتابع عمؿ الشركات  فى ىذا المجاؿ و تحتوى فى اطار المشموالت 

. و قسـ الحمالت,قسـ الكنس , قسـ رفع الفضالت : المشار الييا عمى ثالثة أقساـ 
تتولى ىذه المصمحة التصرؼ في مختمؼ المعدات البمدية : مصمحة التصرف في المستودع البمدي ( ت

و تقـو بتوظيفيا لفائدة كافة المصالح البمدية و خاصة منيا مصمحة التنظيؼ تضبط االعواف المخوؿ ليـ 
 استعماليا

 و تسير عمى متابعة حاالتيا و التدخؿ المناسب لمقياـ بكؿ أعماؿ الصيانة و التعيد الالـز بالورشات الموجودة 
بالمستودع البمدي أو خارجو عند االقتضاء 

 االدارة الفرعية لمصحة و العناية بالبيئة و المحيط :



 :وتضـ
 :مصمحة حفظ الصحة ومقاومة األوبئة ( أ

تيتـ باتخاذ االجراءات الوقائية لحفظ الصحة و مراقبة المحالت المفتوحة لمعمـو و المتخصصة فى بيع المواد 
المعدة لالستيالؾ البشرى كما تقوـ بمراقبة المسمخ و معاينة الحيوانات المعدة لمذبح و التثبت مف صموحية 
لحوميا كما تتولى المراقبة الصحية عمى االسماؾ المعروضة لمبيع و مراقبة المحالت المعدة لبيع االنتاج 

الحيوانى كما تسير عمى اعداد الدراسات و البحوث البيئية و القياـ بكؿ االجراءات المتعمقة بمقاومة التموث و 
المحافظة عمى سالمة البيئة و المحيط و تسعى لمقضاء عمى أوكار الحشرات و رش المبيدات بطريقة عممية 
 .وصحية و التدخؿ فى الحمالت الوقائية و اتحاذ كافة االجراءات الالزمة لضماف صحة المواطنيف ووقايتيـ 

تقـو بالتصرؼ فى الحدائؽ العمومية و صيانتيا وغراستيا   : مصمحة المناطق الخضراء و المنابت ( ب
و تنظيـ عمميات سقييا و احداث المناطؽ الخضراء و تقـو بالتصرؼ فى المنبت البمدي بيدؼ انتاج المشاتؿ 

الالزمة لمحدائؽ العمومية و المناطؽ الخضراء، و تحتوى ىذه المصمحة عمى قسميف قسـ لمتشجير و العناية 
 .بالمناطؽ الخضراء و الحدائؽ  و قسـ لمتصرؼ فى المنبت البمدي 

 
: الفصل السادس

حيث يتولى كاىية الرئيس ,تحدث ببمدية سيدي بوزيد اربع دوائر بمدية وتضـ كؿ دائرة قسـ لمحالة المدنية: الدوائر البمدية
: تسيير شؤونيا بتفويض مف رئيس البمدية ويساعده في ذلؾ متصرؼ الدائرة و مف مشموالتيا

: قسـ الحالة المدنية مكمؼ بػػػػػػػػػػػ -
 .تطبيؽ النصوص التشريعية و الترتيبية المتعمقة بالحالة المدنية

 إرشاد المواطنيف  -
 رعاية الممتمكات و الحقوؽ التي يتكوف منيا الممؾ البمدي و المحافظة عميو -
 تنفيذ القوانيف و التراتيب -
 تنفيذ التدابير المتعمقة باألمف العاـ -
 السير عمى حسف سير المصالح اإلدارية و الفنية ومراقبتيا -
 السير عمى العناية بالمحفوظات -
 التعريؼ بإمضاء الخواص طبقا لمتراتيب الجاري بيا العمؿ -
 متابعة إنجاز األشغاؿ البمدية بمنطقة الدائرة -
 السير عمى إنجاز البرنامج السنوي لمنظافة و العناية بالبيئة -
 تنظيـ التظاىرات الثقافية و الشبابية بمنطقة الدائرة -
 متابعة نشاط الجمعيات المتواجدة بالمنطقة و التي تتمتع بمنح مف البمدية -
 :تطبيؽ التراتيب البمدية و خاصة في ما يتعمؽ بػػػػػ -



 درس مطالب رخص البناء و شيائد نياية األشغاؿ 
 مراقبة البناء و اتخاذ قرارات إزالة البناء غير القانوني طبؽ لمتشريع و التراتيب الجاري بيا العمؿ 
 إجراء المراقبة الصحية لممحالت و البضائع و رفع المخمفات و إقتراح التدابير االزمة في شأنيا 
 درس مطالب التراخيص المتعمقة بإشغاؿ الممؾ العمومي 
  تسميـ رخص الدفف بالمقابر الكائنة بمنطقة الدائرة و إجراء ما يمـز لتكفيف الموتى و دفنيـ وذلؾ

 وفؽ التراتيب الجاري بيا العمؿ
 التصرؼ في المقابر مف حيث الصيانة و التعيد 

:  الفصل السابع
. تمغى القرارات واألحكاـ المخالفة لمقتضيات ىذا القرار بداية مف تاريخ المصادقة عميو

:  الفصل الثامن

. الكاتب العاـ لبمدية سيدي بوزيد و قابض المالية بيا مكمفاف كؿ في ما فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار

: الخطط الوظيفية                                           

: تضبط الخطط الوظيفية ببمدية سيدي بوزيد عمى النحو التالي: الفصل األول
 كاتب عاـ -
 .إدارة اإلعالمية واالتصاؿ -
 .إدارة الشؤوف اإلدارية و القانونية -
 .إدارة الموارد البشرية والمالية -
 االدارة الفنية -
 إدارة النظافة و الصحة و حماية البيئة  -
 .كاىية مدير إالعالمية -
 .كاىية مدير االتصاؿ و العالقة مع المواطف -
 كاىية مدير العمؿ االجتماعي و الثقافي و الرياضي -
 كاىية مدير الشؤوف اإلدارية و األمالؾ البمدية -
 كاىية مدير التصرؼ في الموارد البشرية -
 كاىية مدير الشؤوف المالية -
 كاىية مدير األشغاؿ الجديدة و الصيانة -
 كاىية مدير الطرقات والدراسات والبناءات -



 كاىية مدير التييئة و الدراسات و التخطيط العمراني -
 كاىية مدير النظافة -
 كاىية مدير الصحة و البيئة و العناية بالمحيط -
 رئيس مصمحة شؤوف المجمس و المكتب و المجاف -
 رئيس مصمحة التفقد -
 رئيس مصمحة خمية الحوكمة -
 رئيس مصمحة العالقة مع المواطف و المجتمع المدني -
 رئيس مصمحة االعالـ و اإلتصاؿ -
  رئيس مصمحة البرمجيات االعالمية  -
 رئيس مصمحة صيانة المعدات االعالمية -
 رئيس مصمحة الحالة المدنية -
 رئيس مصمحة الشؤوف القانونية و النزاعات  -
 رئيس مصمحة التصرؼ في األمالؾ البمدية -
 رئيس مصمحة التوثيؽ و األرشيؼ  -
 رئيس مصمحة الثقافة و اإلعالـ -
 رئيس مصمحة الشباب و الرياضة و العمؿ االجتماعي -
 رئيس مصمحة التصرؼ في األعواف -
 رئيس مصمحة المناظرات و االمتحانات و التكويف -
 رئيس مصمحة الميزانية و الحسابيات -
 رئيس مصمحة الصفقات -
 رئيس مصمحة االحصاء و المعاليـ  و االستخالص -
 رئيس مصمحة التنمية االقتصادية -
 رئيس مصمحة االسواؽ -
 رئيس مصمحة التنوير العمومي -
 رئيس مصمحة الصيانة والورشات -
 رئيس مصمحة الطرقات و البناءات الجديدة -
 رئيس مصمحة الدراسات ومتابعة المشاريع -
 رئيس مصمحة التييئة و الدراسات  والتخطيط العمرانى -
 رئيس مصمحة التراخيص العمرانية  -
 رئيس مصمحة المرور والنقؿ -
 رئيس مصمحة التنظيؼ -
 رئيس مصمحة التصرؼ في المستودع البمدي -



 رئيس مصمحة حفط الصحة و مقاومة األوبئة -
 رئيس مصمحة المناطؽ الخضراء و المنابت -

. الكاتب العاـ لبمدية سيدي بوزيد مكمؼ بتنفيذ ىذا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار: الفصل الثاني

.  الحاضروف باالجمػػػػػػػػاعاألعضاءوقد وافؽ *

 تنقيج قانون االطار البمدي** 
 

 فػػػي إطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ضبط الحاجيات مف الخطط المراد تسديدىا مف سمؾ الميندسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف
البشرية   المعمارييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لإلدارة وسمؾ العممة بيدؼ تدعيـ قدرات التصرؼ وتأىيؿ المػػػػػػػػػػػػػػػوارد

لتزايد الخدمات في   العمالياإلطاروتطويرىا كذلؾ لضرورة برمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االنتدابات و الترقيات مف 
مجاؿ التييئة العمرانية و الترابية ومجاؿ النظافة و العناية بالبيئة 

:  قرار مجموع األعواف عمى النحو التاليعرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس مقترحا لتنقيح



 :تنقيـح قرار مجمـوع األعـــوان
 :  اإلطار اإلداري والتقني والخاص ببمدية سيدي بوزيد

 المالحظـات الوضعية الجديدة الوضعيـة الحاليـــة
الخطط  بيان الخطة

المفتوحة 
بقرار 

مجموع 
 األعوان

الخطط 
المشغو

 لة 

الخطط 
 الشاغرة

إحداث 
 خطط 

حذف 
 خطط

الخطط 
الجديدة بقرار 

مجموع 
 األعوان

الخطط 
المشغو

 لة 

الخطط 
الشاغر

 ة

 

 اإلطار اإلداري
  06 00 06 00 00 00 00 06 متصرؼ رئيس

  05 03 08 00 00 05 03 08 متصرؼ مستشار
  08 02 10 00 00 08 02 10 متصرؼ

  11 04 15 00 00 11 04 15 ممحؽ إدارة
  18 07 25 00 00 18 07 25 كاتب تصرؼ

  00 01 01 00 00 00 01 01 كاتب راقف
  35 15 50 00 00 35 15 50 مستكتب إدارة

  01 00 01 00 00 01 00 01 راقف
  15 00 15 00 00 15 00 15 عوف استقباؿ 

 اإلطار التقنـي              
  03 00 03 00 00 03 00 03 ميندس عاـ

  02 01 03 00 00 02 01 03 ميندس رئيس
  02 00 02 00 00 02 00 02 ميندس اوؿ

  01 00 01 00 01 00 00 00 ميندس معماري رئيس
  00 01 01 00 00 00 01 01 ميندس معماري اوؿ

  04 02 06 00 00 04 02 06 تقني رئيس
  07 03 10 00 00 07 03 10 تقني اوؿ

  09 01 10 00 00 09 01 10 تقني
  10 00 10 00 00 10 00 10 مساعد تقني
  04 06 10 00 00 04 06 10 عوف تقني

 االطـار الخـاص
  01 00 01 00 00 01 00 01 موثؽ مساعد 

  03 00 03 00 00 03 00 03 محمؿ
  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 تطبيؽ 

متصرؼ في الوثائؽ 
  و األرشيؼ

01 00 01 00 00 01 00 01  

متصرؼ مساعد في 
 الوثائؽ و األرشيؼ

01 00 01 00 00 01 00 01  

  151 52 203 00 01 150 52 202 الجممــــة



 
 :  إطـــــار العممـــــــة

 

 الوضعية الجديدة الوضعيـة الحاليـــة
الخطط  بيان الخطة

المفتوحة 
بقرار مجموع 

 االعوان

الخطط 
 المشغولة 

الخطط 
 الشاغرة

احداث 
 خطط 

حذف 
 خطط

الخطط الجديدة 
بقرار مجموع 

 االعوان

الخطط 
 المشغولة 

الخطط 
 الشاغرة

 46 00 46 00 00 46 00 46 1صنؼ 
 79 03 82 00 00 79 03 82 2صنؼ
 85 32 117 00 00 85 32 117  3صنؼ 
 55 27 82 00 00 55 27 82 4صنؼ 
 46 34 80 00 00 46 34 80 5صنؼ 
 49 27 76 00 00 49 27 76 6صنؼ 
 66 04 70 00 00 66 04 70  7صنؼ 
 47 03 50 00 00 47 03 50 8صنؼ 
 49 01 50 00 00 49 01 50 9صنؼ 
 10 00 10 00 10 00 00 00 10صنؼ 

 532 131 663 00 10 522 131 653 الجممــــــــــة

 *.وقد وافؽ االعضػػػاء الحاضروف باالجمػػػػػػػػاع

 :مسائــــــل مختمفــــــــــة .5
 :تفعيل استغالل السوق األسبوعية لمسيارات**

في إطار إعادة تفعيؿ نشاط السوؽ األسبوعية لمسيارات وعمال بما تـ إقػػػػػراره بمداولة المجمس البمدي 
 بإحداث سوؽ أسبوعية لمسيارات 21/02/2008 المنعقدة بتاريخ 2008في دورتو العادية األولى لسنة 

. بسيدي بوزيد ينتصب يـو الخميس مف كؿ أسبوع 

عرض السيد رئيس البمدية عمى انظار المجمس مقترحا إلعادة تفعيؿ نشاط السػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ األسبوعية 
 كؿ يـو خمػػػػػػػػػػػيس 2لمسيارات بسيدي بوزيد بالمكاف المخصص لسوؽ الدواب والكائف بطريؽ فائض كمـ 

  ( د06)مف كؿ أسبوع مع تحديد ثمف الدخوؿ لمسيارة الواحدة بستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دنانير

 *.وقد وافؽ االعضػػػاء الحاضروف باالجمػػػػػػػػاع



 2018 البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  تقدم تنفيذالموافقة عمى**
 وفي إطار تنفيذ 2016 مػػػػارس 22 بتاريخ 07تبعا لمنشور السيد وزير الشؤوف المحمية  والتنمية عدد

 برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحمية ومتابعة لتقدـ تنفيبذ البرنامج السنوي لدعـ قدرات البمديات 
 لبمدية 2018عرض السيد رئيس البمدية عمى انظار المجمس تقدـ تنفيذ البرنامج السنوي لدعـ القدرات لسنة 

  :سيدي بوزيد لممصادقة كما يمي
 .باإلجماع الحاضروف األعضاءوقد وافؽ *

 : سوق لمزيتــــــــــــــــــونإحداث**
في إطار العمؿ عمى تحسيف موارد البمدية وبما أف سيدي بوزيد منطقة فالحية وتنتج كميات كبيرة 

. مف الزيتوف وبيا عديد المعاصر المنتجة لكميات ىامة ومحترمة مف زيت الزيتوف 

عرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس مفترحا إلحداث سوؽ لمزيتوف بسيدي بوزيد وتحديد 
. مكاف النتصابو يكوف وجية لمفالحيف وعرض منتوجاتيـ مف الزيتوف

 * .وقد وافؽ االعضػػػػػاء الحاضروف باالجمػػػػػػػػاع

 : 5%الى %10الحط من نسبة الزيادة بمحل تجاري من **
 بالسوؽ 04تبعا لمطمب المقدـ مف طرؼ السيد الصادؽ بف تميمي منافقي المتسوغ لممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عدد 

اإلضافي لبمدية سيدي بوزيد الذي يرغب بمقتضاه في الحط مف نسبة الزيادة الموظفة بعقد تسويغ المحؿ 
حسب ما ىو معموؿ بو مع بقية المتسوغيف بالفضاء المذكور مع التزامو  5% إلى  %10المذكور مف 

 ,بخالص كؿ الديف المتخمد بذمتو 

عرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس مقترحا لمحط مف نسبة الزيادة الموظفة بعقد تسويغ المحؿ 
 5% إلى  %10 بالسوؽ اإلضافي لبمدية سيدي بوزيد لصاحبو الصادؽ بف تميمػػػػػػػػػػػي منافقي مف 04عدد 

. بعد االستظيار بما يفيد خالص كؿ الديف المتخمد بذمتو 2020بداية من سنة 

 .باإلجماع الحاضروف األعضاءوقد وافؽ 

 



 :إحداث دوائــــــــــــــــر بمديـــــــة**
اعتبػػػػارا لمتوسع العمراني الذي شيدتو بمدية سدي بوزيد  تبعا لتعميـ النظاـ البمدي الجديد بكامؿ تراب 

 ألؼ  ساكف إلى أكثر 48 ألؼ ىؾ ومػػػف 49 ىؾ إلى 1070الجميورية وىو ما أدى إلى توسعتيا مف 
 ألؼ ساكف وعمال عمػػى تقريب الخدمات مف المواطف ألح الحضور عمى إعطاء منطقة الييشريػػػػػػػػػػة 85مف 

األولوية القصوى عند إحداث الدوائر البمديػة باعتبارىا تتوفر عمى كؿ الشروط الضرورية لذلؾ وخاصة 
 .العنصر البشري واالقتصادي

 عرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس مقترحا إلحداث دوائر بمدية ببعض مناطؽ المنطقة البمدية

وقد وافؽ األعضػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجماع عمى أحداث دائرة بمدية بمنطقة الييشرية الممحقة *
حداث ثالث   .دوائر أخرى تحدد أماكنيا الحقا ( 03)حديثا ببمدية سيدي بوزيد وا 

 :إحداث مقبرة بمديـــــــة جديدة**
 بالنظر 2018تبعا القتراحات المجنة المكمفة مف طرؼ المجمس البمدي خالؿ الدورة العادية الثالثة لسنػػػػػػػػػػػػة 

و حيث قامت المجنة بمعاينة ميدانية لقطعة أرض كائنة حذو كمية ,في وضعية إحداث  مقبرة بمدية جديدة 
وافؽ األعضػػػػػػػػاء الحاضروف باإلجماع العمـو بسيدي بوزيد وقدمت عدة مقترحات في الغرض ليػػػػػػػذا 

  :كائنة حذو كمية العمـو بسيدي بوزيد كذلؾعمى احداث مقبرة بمدية جديدة 
 .مراسمة مصالح وزارة أمالؾ الدولة قصد موافاة البمدية ببطاقة وصفية لألرض المذكورة -
 .التسريع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحداث مقبرة جديدة نظرا ألف المقبرة القديمة أصبحت ال تفي بالحاجة -
 .التفكير في إحداث إدارة لمدفف لتنظيـ المقبرة -
تنظيـ ما تبقى مف المقبرة القديمة ، و في ىذه النقطة كمؼ السيد رئيس البمدية السيد رئيس المصمحة الفنية لمتابعة  -

. ىذا الموضوع
ىذا وأكد السيد رئيس البمدية عمى أن الخدمات البمدية في ما يخص المقبرة ستتواصل مجانية كما أكد عمى ان 

 .إقـــــــــــــــــــرار مكان لممقبرة الجديدة سيكون بالتوافق مع الجميع و المواصمة فــــي منيــــــــــــــج التشاركية

   

 



                                                                 :تحويل محطات النقل الريفي**  

لمنظر في الوضعية المرورية داخؿ المنطقة البمدية  تبعا القتراحات المجنة المكمفة مف طرؼ المجمس البمدي
محطات النقؿ الريفي بالمدينة والقرارات التي اتخذت فػػػػي مجالس بمدية سابقة وعدـ تفعيميا وخاصة وضعية 

بالوجو الكامؿ والمقترحات المنبثقة في اجتماعات رؤساء الغرؼ المنضويف تحت اتحاد الصناعة والتجارة 
 :  حيث تـ االتفاؽ عمى النحو التالي 2019 جانفي 17والمسجؿ بمحضر جمسة بتاريخ 

  2007 أوت 16 ػػػػ العمؿ عمى تطبيؽ القرار الصادر عف البمدية في 

قد وافؽ أعضػػػػػػػػاء المجمس البمدي الحاضروف باإلجماع عمى تفعيؿ وتطبيؽ القرار البمدي المؤرخ في و* 
 . المنظـ لمحطات النقؿ الريفي وغيرىا في مرحمة أولى2007 أوت 16

 :التخفيض في ثمن لزمة السوق األسبوعية لالنتصاب*
" عمر بف الطاىر عافي" تبعا لمتشكيات الواردة عمى البمدية مف طرؼ مستمـز السوؽ األسبوعية لالنتصاب 

 وبناء عمى 2018والذي يطمب مف البمدية التخفيض فػي ثمف  لزمة السوؽ األسبوعيػػػة لالنتصاب لسنة 
الممؼ الفنػػي المعد مػف طرؼ اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية لتقدير الضرر الحاصؿ لممستمـز مف جراء 

وبعد عرض الموضوع عمى أنظار لجنة الشؤوف المالية واالقتصادية ومتابعة , األشغاؿ التي وقعت بالسوؽ
 ,التصرؼ وعمى انظار المكتب البمدي

لمتخفيض في ثمف لزمػػػة السوؽ األسبوعية عرض السيد رئيس البمدية عمى أنظار المجمس مقترحا 
 2018لالنتصػاب لسنة 

قد قرر أعضػػػػػػػػاء المجمس البمدي الحاضروف باإلجمػػػػاع إحالة ممؼ مستمـز السوؽ األسبوعية لالنتصاب و*
عمى وزارة الشؤوف المحمية والبيئة ووزارة الماليػػػػة إلبداء الرأي في امكانية التخفيض " محمد الوردي عافي"

 .مف عدمو شريطة خالص الديوف المتخمدة بذمتو وتقديـ المؤيدات الالزمة في الغرض

 اقرار توسعة سوق الجممة لمخضر والغالل وتييئة سوق الدواب**
في إطار العمؿ عمى تمكيف وكالء البيع بسوؽ الجممة لمخضر والغالؿ مف العمؿ بأريحية وفي ظروؼ 

 كذلؾ العمؿ عمى تنظيـ السوؽ األسبوعية, طيبة وتمكيف عدد جديد مف الوكالء لرخص نشاط بالسوؽ



عادة تييئتيا    لمدواب وا 

عادة * وافؽ أعضػػػػػػػػاء المجمس البمدي باإلجماع عمى إقػػػػػرار توسعة جديدة بسوؽ الجممة لمخضر والغالؿ وا 
 .تييئػػة السوؽ األسبوعية لمدواب وتكميؼ االدارة الفرعية الفنيػػػػػػة بمتابعة ممؼ االشغاؿ

 طريقة استغالل المنتزه الترفييي بحي أوالد شمبي والمسبح البمدي*

في إطار العمؿ عمى اإلحاطة بالشباب داخؿ األحياء  وعمال عمى حسف استغالؿ وتسيير األمالؾ البمدية 
وخاصة إيجاد الطريقة المثمى الستغالؿ وتسيير الفضاء الترفييي والقاعة الرياضية والممعب بحي أوالد 

 شمبي وكذلؾ المسبح البمدي
وافؽ أعضػػػػػػػػاء المجمس البمدي باإلجماع عمى العمؿ عمى تعييف مدير كؼء مف طرؼ البمدية آو اإلدارة *

الجيوية لمشباب إلدارة المشروع واستغاللو استغالال مباشرا مع تحديد معمـو لنشاط الجمعيات واألشخاص 
أما بالنسبة لممسبح البمدي فقد قرر المجمس البمدي إرجاء الموضوع إلى جمسة الحقة في انتظار تقديـ ممؼ 

كامؿ الموجبات والقضاء عمى كؿ الشوائب والنقائص والقبوؿ النيائي كذلؾ مواصمة عمؿ البمدية في 
 .خصوص التنظيؼ والحراسة وتاميف المنشاة

: إحداث أكشــــــاك بمديـــــــــة* 
تبعا لمطمبات المتزايدة إلحداث أكشاؾ بمدية الستغالليا في عدة نشاطات تجارية متنوعة مثمما ىو معموؿ 

بو بعدة مدف كبرى وحاجة مدينة سيدي بوزيد ليذا النوع مف األنشطة 

وافؽ أعضػػػػػػػػاء المجمس البمدي باإلجماع عمى تكميؼ اإلدارة الفرعية الفنية بالبمدية بإعداد دراسة شاممة *-
في الغرض تقدـ مف خالليا تصػػورىا الماكف انتصاب ىذه األكشاؾ وتقديـ أمثمة ليا تراعي فييا الجانب 
الجمالي وخصوصية المدينة ويكوف استغالؿ ىذه األكشاؾ عػػػف طريؽ االستغالؿ المؤقت اعتمادا عمى 

 .أحقية طالبييا والوضع االجتماعي ليـ

. ورفعت الجمسة حوالي الساعػػػػػػػػػػػػة الثانية بعد الظير

 


