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  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

 

 

 

  

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
الدندان

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
.…2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان  ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 ملفاتبال الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار یتعلق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

............................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
 شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقــرار یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
..........................................2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار یتعلق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   سنةل 6 عدد قرار

.................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار یتعلق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

...............................العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

...2020 سنة بعنوان الدندان ةبلدی أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى
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تاكلسة
 النتشار للتصدي الوقائیة اإلجراءات یضبط بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

...........................).........المخابز( للعموم المفتوحة المحالت  أصحاب بمنع الخاص و كورونا فیروس
 للتصدي  وقائیة إجراءات بضبط  متعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

..........................................................................الشیشة تدخین بمنع  الخاص  كورونا فیروس النتشار 
 للتصدي  وقائیة  إجراءات بضبط  یتعلق  بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

..........................................................................األسبوعیة  بالسوق  خاص  كورونا  فیروس النتشار 
 للتصدي   وقائیة  جراءاتإ بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

.............................األنشطة بعض تعلیق و الخاصة الفضاءات جمیع بغلق خاص  كورونا فیروس النتشار 
زغوان

 في اإلستھالكیة المواد مزودي لجمیع موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
...................................................................................................كورونا فیروس من التوقي إطار
 إطار في والمطاعم المخابز ألصحاب موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

..............................................................................................................كورونا فیروس من التوقي
 من التوقي حول المقاھي أصحاب إلى موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

............................................................................................................................كورونا فیروس
 من الوقي إطار في العامة المغازة إلى موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

.............................................................................................................................كورونا فیروس
 في المختلفة دللموا األسبوعیة السوق انتصاب بتعلیق یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
........................................................................................................كورونا فیروس من التوقي إطار
 التوقي إطار في مونوبري  مغازة إلى موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

....................................................................................................................كورونا فیروس من
 في األسبوعیة بالسوق االنتصاب منع حول بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
...............................................................................................كورونا فیروس من التوقي إطار
 التوقي إطار في الحمامات ألصحاب موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

.....................................................................................................................كورونا فیروس من
 من التوقي إطار في عزیزة مغازة الى موجھ بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

.............................................................................................................................كورونا فیروس
  جمیل منزل

 أول معماري مھندس بإلنتدا خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
.........................................2020 لسنة  جمیل منزل بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

سوسة
 معماري النتداب باالختبارات خارجیة بمناظرة یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
....................................................................................................................أول

 النتداب باالختبارات خارجیة بمناظرة یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
....................................................................................................................................مھندسین

  ھالل قصر
.....................األسبوعیة السوق انتصاب منع بقرار یتعلق 2020 مارس 14  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

السند
.........كورونا فیروس من التوقي بخصوص بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
............السند ببلدیة الھیكلي التنظیم  بقرار یتعلق 2019 دیسمبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 لالستثمار السنوي البرنامج إعداد خلیة احداث بمقرر یتعلق 2019 أكتوبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار

............................................................................................التشاركیة المقاربة حسب 2020

 
 

1270 
 

1271 
 

1271 
 

1272 
 
 

1272 
 

1273 
 

1274 
 

1274 
 

1274 
 

1275 
 

1275 
 

1275 
 

1276 
 
 

1276 
 
 

1277 
 

1277 
 

1277 
 

1278 
1278 

 
1283 

 



 

  1263صفحـة   2020 مارس 17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 

        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  

  دانــالدن

  

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة انبعنو الدندان بلدیة أعوان 

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان لعاما األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1998أفریل13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 نقحتھ أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة

  .2012أكتوبر10

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
   بالبلدیات  والترسیم والترقیة اإلنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

 المتعلق 2020 فیفري25 في المؤرخ42 عدد البلدي القرار وعلى
 كاتب رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة مكیفیة تنظی بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 2020دیسمبر03 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح األول الفصل
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:2 الفصل
(01).  

  . 2020 نوفمبر03یوم الترشحات ختم یقع3 الفصل

  

  بلدیة رئیس  
  العالقي  ضحى

  

------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نوعلى القانو
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ يالت النصوص جمیع وعلى

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 تركالمش اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 نقحتھ أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة
2012.  
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 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
   بالبلدیات  والترسیم والترقیة االنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة نبالملفات بعنوا للترقیة الداخلیة المناظرة

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 رتبة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون اإلدارة مستكتبوا
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (05)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا

  , المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -
  ,للتناظر ضةالمعرو الخطط عدد -
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب ایودعو
  : التالیة

  ,العمومیة بالوظیفة االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ,الحالیة تبةالر في التسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

إداریة  حالة آلخر الضابط القرار من للألصل مطابقة نسخة -
  ,باألمر يللمعن

  ,العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  , المناظرة حلسنة فت السابقة األخیرة تسنوا (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 منذ اإلدارة طرف من تنظیمھا وتم  المترشح فیھا شارك التي

  . تصرف كاتب رتبة في التسمیة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 على دلیال الضبط بمكتب یلالتسج تاریخ ویكون  الترشحات

  اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط:  5 الفصل
  . الدندان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر -
  . المشاركة

 في المحددة للمقاییس المترشحینطبقا وترتیب تالملفا تقییم -
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین قائمة إقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:  6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كم المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:  7  الفصل

  ,للمترشح العامة األقدمیة -

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  ,للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -
  ,المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (05) الخمس خالل

  ,والمواظبة  السیرة -

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ المشار

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)

  .  المناظرة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا رالمشا الناظرة لجنة تتولى :  8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا

 األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :  9 الفصل
 لجنة من الدندانوبإقتراح بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:  10  الفصل
  . المحلیة

  

  بلدیة رئیس  
  العالقي  ضحى
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------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقــرار

  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن        

  التونسي الدستور على    

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ألساسيا القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي لنصوصا جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل130 في المؤرخ 1998 لسنة834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد مراأل وخاصة
2012 ,  

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 112عدد باألمر المتمم ةالعمومی لإلدارات اإلعالمیة
    , 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط النتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في مؤرخال 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة
2009   

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
   بالبلدیات  والترسیم والترقیة االنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى 
  .2020 فیفري

   : یلـي مـا ّقـررت  

 عن شغورھا سد رادالم الخطط ونوعیة عدد یضبط:  وحید فصل
 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  : التالي النحو على الدندان بلدیة لفائدة

   المشترك اإلداري للسلك بالنسبة -1

  تصرف كاتب : الرتبة•

  02 :2020  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد•

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90 :التسدید طرق•
  باإلختیار الترقیة طریق

  01:بالملفات الترقیة    طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد•

  : العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي لسلك بالنسبة -2

  محلل : الرتبة•

   01  :2020  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد•

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90 :التسدید طرق•
  باإلختیار الترقیة طریق

   01: بالملفات الترقیة  طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد•

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة -3

  رئیس تقني  رتبة في

   01  :2020  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد•

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90 :التسدید طرق•
  إلختیاربا الترقیة طریق

   01: بالملفات الترقیة    طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد•

   تقني  مساعد رتبة في

   01  :2020  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد•

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90 :التسدید طرق•
  باالختیار الترقیة طریق

   01: اتبالملف الترقیة    طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد•

  
  بلدیة رئیس  

  العالقي  ضحى
  

------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار
 بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان الدندان

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن



 

  20دد عــــــ  2020 مارس 17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1266صفحــة 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نوعلى القانو
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد القانون وعلى
 ولةالد ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1999 أفریل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

نقحتھ  أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر ةوخاص
2009.  

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
   بالبلدیات  والترسیم والترقیة االنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة نبالملفات بعنوا للترقیة الداخلیة المناظرة

 متعلقال 2020 فیفري25 في المؤرخ 44عدد البلدي القرار وعلى
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة مكیفیة تنظی بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 2020جوان04 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح:  األول الفصل
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات ةداخلی مناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:2 الفصل
(01).  

  2020  ماي 04یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

   

  بلدیة رئیس  
  العالقي  ضحى

  

------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نوعلى القانو
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 نقحتھ أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى میةالعمو لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة
2009  

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
   بالبلدیات  والترسیم والترقیة اإلنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة نبالملفات بعنوا للترقیة الداخلیة المناظرة

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك قنيت مساعد
  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنییون األعوان
 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على قدمیةأ سنوات (05) خمس

  .الترشحات ختم



 

  1267صفحـة   2020 مارس 17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا

  , المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب ایودعو
  : التالیة

  ,العمومیة بالوظیفة االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ,الحالیة الرتبة في التسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

إداریة  حالة َالخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  ,باألمر يللمعن

  ,العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  , المناظرة نةفتحلس السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 منذ اإلدارة طرف من تنظیمھا وتم  المترشح فیھا شارك التي

  . تقني عون رتبة في التسمیة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 لىع دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون  الترشحات

  اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط:  5 الفصل
  . الدندان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر-
  . المشاركة

 في المحددة لمقاییسل المترشحینطبقا وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین قائمة إقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:  6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كم المترشحین لفاتم تقییم مقاییس تضبط:  7  الفصل

  ,للمترشح العامة األقدمیة -

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  ,للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -
  ,المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (05) الخمس خالل

  ,والمواظبة  السیرة -

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي عددال -
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ المشار

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)

  .  المناظرة

 فاتالمل تقییم أعاله إلیھا المشار الناظرة لجنة تتولى :  8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا

 األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :  9 الفصل
 لجنة من الدندانوبإقتراح بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:  10  الفصل
  . المحلیة

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   ةلسن 7 عدد قرار
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار
 بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان الدندان

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نانووعلى الق
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018



 

  20دد عــــــ  2020 مارس 17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1268صفحــة 

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص یعجم وعلى

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1999 أفریل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

نقحتھ  أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر ةوخاص
2009.  

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
 بالبلدیات  والترسیم والترقیة اإلنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

.  

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة  41عدد لديالب القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة نبالملفات بعنوا للترقیة الداخلیة المناظرة

 المتعلق 2020 فیفري25 في المؤرخ 45عدد البلدي القرار وعلى
 يتقن مساعد رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة مكیفیة تنظی بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 2020جوان04 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح : األول الفصل
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة راتلإلدا المشترك التقني

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
(01).  

  2020 ماي04یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  

  بلدیة رئیس  
  العالقي  ضحى

  

------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة رةالمناظ تنظیم كیفیة ضبط بقــرار

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي وعلىالقانون
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد نونالقا وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 دیسمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر لىوع
 بالبلدیات  والترسیم والترقیة االنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

.  

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة نبالملفاتبعنوا للترقیة الداخلیة المناظرة

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 لإلى محل للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  .القرار
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 إلى للترقیة بالملفات اخلیةالد للمناظرة یترشح أن یمكن:2 الفصل
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنییى محللي بسلك محلل رتبة

 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون البرامج واضعو
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (05)

  .الترشحات

 أعاله ھاإلی المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا

  , المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعو
  : التالیة

  ,العمومیة بالوظیفة االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ,الحالیة الرتبة في ةقرارا لتسمی من لألصل مطابقة نسخة -

إداریة  حالة َالخر طالقرار الضاب من للألصل مطابقة نسخة -
  ,باألمر يللمعن

  ,العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  , المناظرة حلسنة فت السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 منذ اإلدارة طرف من تنظیمھا وتم  المترشح فیھا شارك التي

  . برامج واضع رتبة في التسمیة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون  الترشحات

  اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط:  5 الفصل
  . الدندان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -
  . المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد لمترشحل المباشر الرئیس یتولى:  6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كم المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:  7  الفصل

  ,للمترشح العامة األقدمیة -

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  ,للمترشح التعلیمي وىالمست أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -
  ,المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (05) الخمس خالل

  ,والمواظبة  السیرة -

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ المشار

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح دعد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)

  .  المناظرة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار الناظرة لجنة تتولى :  8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا

 األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :  9 الفصل
 لجنة من وباقتراح لدندانا بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:  10  الفصل
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 كبسل محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار
 بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي
  2020 سنة بعنوان الدندان

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على
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 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد ونالقان وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر لىوع
   بالبلدیات  والترسیم والترقیة اإلنتداب َوالیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة نبعنوا بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

 المتعلق 2020 فیفري25 في المؤرخ43 عدد البلدي القرار وعلى
 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  2020 فیفري

  : یلـي مـا ّقـررت

 2020جوان04 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح ولاأل الفصل
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:2 الفصل
(01).  

    2020 ماي  04 یوم الترشحات ختم یقع3 الفصل

  

  

  بلدیة رئیس 
  العالقي  ضحى

------------------  

  لسةـاكــت

  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 كورونا إلنتشارفیروس للتصدي الوقائیة اإلجراءات یضبط بقرار

  )زالمخاب( مللعمو المفتوحة المحالت  أصحاب بمنع الخاص و

 2020 مارس 14  في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من قــرار
   كورونا فیروس النتشار للتصدى وقائیة إجراءات بضبط یتعلق 

  تاكلسة بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق

 28 بتاریخ بتاكلسة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   2018 جوان

 المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر السید منشور وعلى
 2020 لسنة 01 عدد الفساد ومقاومة والحوكمة العمومیة بالوظیفة
 زمةالال إتخاذاإلحتیاطات حول 2020 مارس 10 في المؤرخ
  . المستجد كورونا فیروس إنتشار من للتوقي العمومیة بالھیاكل

 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 فیروس من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020 مارس

   كورونا

 المتعلق   2019 فیفري 22في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 بالمنطقة الصحة حفظ ترتیب لفةلمخا اإلداریة الخطایا قیمة بضبط
   البلدیة

  . استثنائیة تدابیر تستوجب االستثنائیة الظروف أن وحیث

    یلـي مـا  قــــرر

 بما ) للعموم  المفتوحة المحالت أصحاب على یمنع:األول الفصل
 وخاصة األساسیة  اإلستھالكیة المواد عرض ( المخابز ذلك في

 البیع عملیة إثناء القفازات تداءإر وإلزامیة للعموم وعرضھا الخبز
 المحل صاحب تعرض القرار ھذا لمقتضیات مخالفة وكل والوزن

    دینار 300 ب تقدر مالیة خطیة إلى

 البلدي الحرس مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان والوطني

  2020 مارس 14 في  تاكلسة

  بلدیة رئیس 
  العمیري  ولید
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 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 فیروس إلنتشار  للتصدي  وقائیة إجراءات بضبط  متعلق بقرار

  الشیشة تدخین بمنع  الخاص  كورونا

 2020 مارس 14  في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من قــــرار
   كورونا فیروس النتشار للتصدى ئیةوقا إجراءات بضبط یتعلق 

  تاكلسة بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق

 28 بتاریخ بتاكلسة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر ىوعل
   2018 جوان

 المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر السید منشور وعلى
 2020 لسنة 01 عدد الفساد ومقاومة والحوكمة العمومیة بالوظیفة
 الالزمة اإلحتیاطات  إتخاذ حول 2020 مارس 10 في المؤرخ
  . المستجد كورونا فیروس تشاران من للتوقي العمومیة بالھیاكل

 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 فیروس من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020 مارس

   كورونا

 المتعلق   2019 فیفري 22في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 بالمنطقة الصحة حفظ ترتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة بضبط

   یةالبلد

  . إستثنائیة تدابیر تستوجب اإلستثنائیة الظروف أن وحیث

    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

 وخارج داخل الورق ولعب الشیشة تدخین یمنع:األول الفصل
 الراجعة البلدیة المنطقة بكامل للعموم المفتوحة والمحالت المقاھي
  أخر إشعار حین إلى تاكلسة لبلدیة بالنظر

 صاحب تعرض القرار ھذا لمقتضیات مخالفة كل: الثاني الفصل
  . دینار 300 قدرھا مالیة خطیة إلى المقھى

 مكلفان بتاكلسة المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
   القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  2020 مارس 14 في  تاكلسة
  بلدیة رئیس

  العمیري  ولید

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد رقرا
 فیروس إلنتشار  للتصدي  وقائیة  إجراءات بضبط  یتعلق  بقرار

  األسبوعیة  بالسوق  خاص  كورونا 

 2020 مارس 14  في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قـــرارمن
   كورونا فیروس النتشار للتصدى وقائیة إجراءات بضبط یتعلق 

  تاكلسة یةبلد رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى     
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق

 28 بتاریخ بتاكلسة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   2018 جوان

 المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر السید منشور وعلى
 2020 لسنة 01 عدد الفساد ومقاومة والحوكمة العمومیة بالوظیفة
 الالزمة اإلحتیاطات إتخاذ حول 2020 مارس 10 في المؤرخ
  . المستجد كورونا فیروس انتشار من للتوقي العمومیة بالھیاكل

 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر سیدال منشور وعلى
 فیروس من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020 مارس

   كورونا

 المتعلق   2019 فیفري 22في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 بالمنطقة الصحة حفظ ترتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة بضبط
   البلدیة

  . استثنائیة بیرتدا تستوجب االستثنائیة الظروف أن وحیث

    یلــي مـا  قـــرر

 المنطقة أرجاء بكامل األسبوعیة انتصاب منع:األول الفصل
 التنظیف ومواد والتوابل والغالل الخضر باعة ماعدا البلدیة

 المستعملة واألحذیة المالبس باعة انتصاب بالخصوص ویحجر
 إشعار صدور حین إلى ساریا المنع ھذا ویبقى األسبوع أیام كامل
  . جدید

 البلدي الحرس مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان والوطني

  2020 مارس 14 في  تاكلسة
  بلدیة رئیس

  العمیري  ولید
  



 

  20دد عــــــ  2020 مارس 17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1272صفحــة 

------------------  

  

 یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 فیروس إلنتشار  للتصدي   وقائیة  راءاتإج بضبط یتعلق بقرار

 بعض تعلیق و الخاصة الفضاءات جمیع بغلق خاص  كورونا
  األنشطة

 2020 مارس 16  في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من قــرار
  كورونا فیروس إلنتشار للتصدى وقائیة إجراءات بضبط یتعلق 

  تاكلسة بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي نونالقا وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق

 28 بتاریخ بتاكلسة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   2018 جوان

 المكلف الحكومة رئیس لدى ةالدول وزیر السید منشور وعلى
 2020 لسنة 01 عدد الفساد ومقاومة والحوكمة العمومیة بالوظیفة
 الالزمة إتخاذاإلحتیاطات حول 2020 مارس 10 في المؤرخ
  . المستجد كورونا فیروس إنتشار من للتوقي العمومیة بالھیاكل

 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 فیروس من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020 مارس

   كورونا

 المتعلق   2019 فیفري 22في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 بالمنطقة الصحة حفظ ترتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة بضبط
   البلدیة

  . إستثنائیة تدابیر تستوجب اإلستثنائیة الظروف أن وحیث

    یلـــي مـا  قـــرر

 الریاضیة والفضاءات المركبات جمیع غلق -:األول الفصل
   بھا األنشطة كل وتعلیق الخاصة

   الخاصة األفراح قاعات جمیع غلق -

   البلدیة بالمنطقة الموجودة الحمامات جمیع  غلق-

   لألطفال الموجھة الفیدیوا وألعاب األنترنات قاعات غلق

   والعامة العائلیة الحفالت رخص إسناد تعلیق: الثاني الفصل

 تستوجب القرار ھذا أحكام مخالفة صورة في : الثالث الفصل
 حجز مع دینار 300ب إداریة خطیة الجزائیة العقوبات عن فضال

   المعدات
  . آخر إشعار حتى ساریا القرار ھذا یبقى : الرابع الفصل
 البلدي الحرس مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الرابع الفصل

   القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بتاكلسة والوطني

  2020 مارس 16في  تاكلسة

   

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

  
------------------  

  زغوان

  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 التوقي إطار في االستھالكیة المواد مزودي لجمیع موجھ بقرار

  كورونا فیروس من

 القانون وعلى الدستور على االطالع بعد زغوان، بلدیة رئیس ّإن
 المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي

 المحلیة الجماعات بمجلة

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى.
 زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى 
 الفیروس انتشار من التوقي اتاجراء بتدعیم المتعلق  2020
  كورونا الوبائي

جوان  26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018  

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 2020مارس  13

  یلي ما ّقــرر.

 اإلستھالكیة المواد مزودي جمیع على یفرض : األول الفصل
 بالمنطقة الموجودة للعموم المفتوحة اریةالتج المحالت داخل
 المطھرة المواد إستعمال و القفازات إرتداء النظر مرجع البلدیة
 العمل مباشرة أثناء

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل.
  دینار 100دینار مائة قدره بما المحل صاحب تخطئة



 

  1273صفحـة   2020 مارس 17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل.
 االقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل.
 تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل.المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 الشرطة و البلدي الحرس و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا
                  .ختصاصھا حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة

                                                                                
                                                

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 من التوقي إطار في والمطاعم المخابز ألصحاب موجھ بقرار

  كورونا فیروس

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
   وانزغ

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس 13

  یلي ما ّـررقـ

 تزوید المطاعم و المخابز أصحاب على یحجر : األول الفصل
  . الوقت نفس في العامل نفس من المشترى استخالص و الحریف

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
  .(دینار 100)دینار مائة قدره بما المحل صاحب تخطئة

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة رالقرا ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 البلدیة الشرطة أعوان القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
  البیئیة والشرطة البلدي والحرس

                           .تصاصھاخ حسب كل للبلدیة العام والكاتب
                         

                                  
                              

                                                                         
  بلدیة رئیس

  زوقاوي  طارق  
  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 فیروس من التوقي حول المقاھي أصحاب الى موجھ بقرار

  كورونا

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 ارسم 18 في المؤرخ األمر وعلى
   زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 في المؤرخة ائیةاالستثن جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس 13

  یلي ما ّقــرر

 تزوید المقاھي أصحاب على باتا منعا یمنع : األول الفصل
 وغیرھا  عصیر و شاي و قھوة من السوائل و بالشیشة الحرفاء

 بأكواب  األخیرة ھاتھ تعویض یتم أن على بلوریة أكواب داخل
  . واحدة مرة لإلستعمال قابلة كرتونیة

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
  .(دینار 300) دینار ثالثمائة قدره بما المخالف تخطئة

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند
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 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .محلیةال للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

     .                                               .إختصاصھ
                                 
                                 

  بلدیة رئیس   
  زوقاوي  طارق

  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 فیروس من الوقي إطار في العامة المغازة إلى موجھ بقرار

  كورونا

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ يالبلد المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس 13

  یلي ما ّقــرر

 بزغوان الكائن بفرعھا العامة المغازة على یحجر : األول الفصل
 حریف (30) ثالثین من اكثر استقبال القانوني ممثلھا شخص في

    الیومي العمل عاتسا طیلة دوریة بصورة الفضاء داخل

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
  .(دینار 100) دینار مائة قدره بما المخالف تخطئة

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدةب

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 التوقي إطار في المختلفة للمواد األسبوعیة السوق انتصاب بتعلیق

  كورونا فیروس من

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة ماعاتالج بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة لىوع
  .2020 مارس 13

  یلي ما ّقــرر

 المختلفة للمواد األسبوعیة السوق إنتصاب یعلق : األول الفصل
  .اللزمة عقد موضوع

 لھذا االمتثال بغایة  اللزمة صاحب إعالم یتم  :الثاني الفصل
  .القرار

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة
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 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .اختصاصھ

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 فیروس من التوقي إطار في مونوبري  مغازة إلى موجھ بقرار

  كورونا

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
   زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الفیروس شارانت من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس 13

  یلي ما ّقــرر

 الكائن بفرعھا المونوبري مغازة على یحجر : األول الفصل
 (30) ثالثین من اكثر قبالاست القانوني ممثلھا شخص في بزغوان
    الیومي العمل ساعات طیلة دوریة بصورة الفضاء داخل حریف

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
  دینار 100 دینار مائة قدره بما المخالف تخطئة

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .االقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .اختصاصھ
  بلدیة رئیس  

  زوقاوي  طارق
  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 التوقي إطار في األسبوعیة بالسوق االنتصاب منع حول بقرار

  كورونا فیروس من

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 ددع األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
   زغوان
 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى

 الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي
 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

2018.  
 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى

  .2020 مارس 13

  یلي ما ّقــرر

 المختلفة للمواد األسبوعیة السوق انتصاب یعلق : األول الفصل
  .اللزمة عقد موضوع

 لھذا االمتثال ةبغای  اللزمة صاحب إعالم یتم  :الثاني الفصل
  .القرار

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .االقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ
  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 یروسف من التوقي إطار في الحمامات ألصحاب موجھ بقرار

  كورونا

  زغوان، بلدیة رئیس ّإن
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  الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
 المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى.
 زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى 
 الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

جوان  26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018   

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
   2020مارس 13

   یلي ما ّقــرر.

 بلدیة نظر مرجع  للعموم ةالمفتوح الحمامات تغلق : األول الفصل
 زغوان

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل 
  دینار 100 دینار مائة قدره بما المخالف تخطئة

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل.
 اإلقتضاء عند

 نشره اریخت من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل.
 .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                                  .إختصاصھ
                                                                                

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

------------------  

 یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 فیروس من التوقي إطار في عزیزة مغازة الى موجھ بقرار

  كورونا

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور لىع االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الفیروس نتشارا من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس 13

  یلي ما ّقــرر

 بزغوان الكائن بفرعھا عزیزة مغازة على یحجر : األول الفصل
 حریف (30) ثالثین من اكثر الاستقب القانوني ممثلھا شخص في

    الیومي العمل ساعات طیلة دوریة بصورة الفضاء داخل

 األول بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
  .(دینار 100) دینار مائة قدره بما المخالف تخطئة

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ
                                                                                

  بلدیة رئیس                                                  
  زوقاوي  طارق

  
  

------------------  

  جمیل منزل

  

 یتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بسلك أول معماري مھندس إلنتداب خارجیة مناظرة بفتح

 لسنة  جمیل منزل بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین
2020.  

 یتعلق 2020 مـارس 13 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة من
 بسلك أول معماري مھندس إلنتداب خارجیة مناظرة بفتح

 لسنة  جمیل منزل بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین
2020.   

  جمیل، منزل بلدیة رئیسة إن

 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون على اطالعھا بعـد
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانـون على و 
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات ّالعمـــومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 وخاصة لھ المنقحة و المتممة النـــصوص جمیع وعلى اإلداریة
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 المتعلق 1984 أوت 27 في المؤرخ ـدد983عـ األمـر على و 
  .جمیل منزل بلدیة بإحداث

  جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لإلدارة المعماریین

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و 
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون یروز قرار على و
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018نوفمبر01

 المھندسین بسلك أول معماریین مھندسین النتداب باالختبارات
  .المحلیة الجماعات لفائدة لإلدارة المعماریین

 جوان 27 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و 
2018.  

  .2020 لسنة البلدیة میزانیة ىعل و 

  : یلـــي مــــا قـــــــررت

 و 2020 مــاي 13 یوم جمیل منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 مھندس  ـدد01عـ إلنتداب خارجیة مناظرة الموالیة األیام

 منزل ببلدیة  لإلدارة  المعماریین المھندسین بسلك  أول معماري
   .جمیل

  العــــــدد                            االختصاص

                        01أول معماري مھندس

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .واحدة(01)

 أفریل 13 یوم الترشحات تسجیل قائمة تختم :الثالث الفصل
2020.  

 جمیل منزل بلدیة إلى الترشح ملفات ترسل :الرابع الفصل
 على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول نمضمو البرید بواسطة
 منزل بورقیبة الحبیب سارع جمیل منزل بلدیة : التالي العنوان

 مھندس النتداب الخارجیة للمناظرة ترشح ملف ) 7080 جمیل
  .(أول معماري

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

  

------------------  

  سوسة

  

 لقیتع 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  أول معماري النتداب باإلختبارات خارجیة بمناظرة

 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة إجراء سوسة بلدیة تعتزم
  .2019 سنة بعنوان اإلدارة معماریي بسلك أول معماري

  
  بلدیة رئیس    

  خالد اقبال دمحم  
  

------------------ 

  

 یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  مھندسین النتداب باالختبارات خارجیة بمناظرة

 النتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة إجراء سوسة بلدیة تعنزم
 بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك مھندسین

  2019 سنة
  بلدیة رئیس  

  خالد اقبال دمحم
  

------------------  

  

  ھالل قصر

  

 یتعلق 2020 مارس 14  في ؤرخم 2020   لسنة 3 عدد قرار
  األسبوعیة السوق إنتصاب منع بقرار

 الخضر بیع بإستثناء بقصرھالل األسبوعیة السوق إنتصاب یمنع
 2020 مارس 16 اإلثنین یوم من بدایة ذلك و غیر ال الغالل و

  . آخر إشعار حین إلى

  
  بلدیة رئیس  

  القابسي  األزھر
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------------------  

  السند

  

 یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 2 دعد قرار
  كورونا فیروس من التوقي بخصوص بقرار

   السنــــد بلدیــة رئیــس إن

   ، إطالعھ بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

  منھا 267

 المتعلق 1980 أفریل 16 في خالمؤر 438 عدد االمر وعلى
  .السند بلدیة بإحداث

 تدابیر تستوجب والتي  والقاھرة اإلستثنائیة للظروف ونظرا
 فیروس إنتشار من توقیا المواطن وأمن لصحة ضمانا  إستثنائیة

   "المستجد كورونا"

  مایـلـــي قــــرر

   : 2020 مارس 17 الثالثاء یوم من بدایة یتم : األول الفصل

   العمومیة الحمامات  جمیع غلق ـ

  آخر إشعار لحین والریاضیة والشبابیة الثقافیة االنشطة منع ـ

   الریاضیة والمالعب  الخاصة الریاضة قاعات غلق ـ

 ما البلدیة المنطقة تراب بكامل األسبوعیة االسواق إنتصاب منع ـ
  الغالل و الخضر بیع سوق عدى

 وقاعات نترناتباأل الخاصة الفضاءات جمیع نشاط تعلیق ـ
   االلعاب

 المخصصة والفضاءات  والمنتزھات األفراح قاعات جمیع غلق ـ
 الحفالت إقامة تراخیص إسناد وإیقاف واالعراس الحفالت إلقامة

  آخر إشعار لحین  والعامة الخاصة

 الترابي النظر بمرجع المقاھي بكافة الشیشة إستعمال منع ـ
 على التاكید مع اوالتوالط الكراسي جمیع وإزالة بالبلدیة

 العملة وإلزام الواحد اإلستعمال ذات والمالعق الكؤوس إستعمال
 المقاھي كل وغلق   الوقایة إجراءات كل وإتخاذ القفازات إلرتداء

  الزوال بعد الرابعة الساعة من بدایة

 وما الخفیفة األكالت ومحالت المطاعم  أصحاب جمیع  على ـ
 إستعمال على التاكید مع والطاوالت الكراسي جمیع إزالة شابھھا
 القفازات إلرتداء العملة وإلزام الواحد اإلستعمال ذات األواني

 من بدایة  المحالت كل وغلق   الوقایة إجراءات كل وإتخاذ
  الزوال بعد الرابعة الساعة

 عرضھ أو العام بالطریق أصنافھ بجمیع الخبز بیع تحجیر ـ
 منع ویتوجب والمخابز جاریةالت للمحالت األمامیة بالمساحات

 كل تقدیم مع كان سبب ألي المواطنین طرف من الخبز لمس
   أكیاس في مشتریاتھم

 من أكثر إستقبال والنساء للرجال الحالقة محالت على التحجیر ـ
 العمل أدوات تعقیم ضرورة مع الوقت نفس في واحد حریف
   اليالمو الحریف إستقبال وقبل حریف كل مغادرة بعد والمحل

   العامة والتجمعات التظاھرات كل منع ـ

  فقط والشاھدین الزوجین بحضور الزواج عقود إبرام ـ

   الصحیة القفازات بإرتداء  التجاریة بالمحالت العملة جمیع إلزام ـ

 تعقیم بضرورة للعموم المفتوحة المحالت أصحاب جمیع إلتزام ـ
  . الوقایة إجراءات كل وإتخاذ محالتھم

 المقررة العقوبات مخالف كل على تطبق  : انيالث الفصل
  العمل بھا الجاري والتراتیب بالقوانین

 الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل بالسند الوطني الحرس مركز ورئیس
   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر الذي القرار

  16/3/2020في السند

                              

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

------------------  

 یتعلق 2019 دیسمبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
  السند ببلدیة الھیكلي التنظیم  بقرار

  ، اإلطالع بعد السند بلدیة رئیس إن

 29 دعد القانون بمقتضى الصادر للبلدیات األساسي القانون على
   2018 ماي 09 فـي المؤرخ 2018 لسنة 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 1980 أفریل 16 في المؤرخ 1980 لسنة 498 عدد األمر وعلى
  السند بلدیة بإحداث القاضي
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 30/05/1989 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر وعلى
 المتمم بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق
  2000 ماي 02 في المؤرخ 2000 لسنة  912 عدد باألمر

 والمالیة الداخلیة وزیري عن الصادر المشترك القرار وعلى
 الخطط أنواع بضبط المتعلق  1989 سبتمبر 19 في المؤرخ

   بلدیة كل في إحداثھا الممكن الوظیفیة

 أوت 26 في المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
   البلدیة لإلدارات األنموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992

 المصادق  1996 ویلیةج 26 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
   1996 دیسمبر  26 بتاریخ الداخلیة وزیر السید طرف من علیھ

 25/12/2019 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
 وظیفیة خطط وإحداث بالبلدیة الھیكلي التنظیم بمراجعة المتعلق

  . بھا

   ليی ما قــــــــرر

 النحو على السند ةلبلدی الھیكلي التنظیم ضبط : األول الفصل
   : التالي

  البلدیة رئاسة ـ

  العامة الكتابة ـ

   اإلداریة الشؤون  إدارة ـ

   المالیة الشؤون إدارة ـ

   الفنیة إدارة ـ

  والمحیط البیئة إدارة ـ

   : الثاني الفصل

  : البلدیـــــــة رئاســــــــــــة•

    لتالیةا واألقسام المصالح البلدیة رئیس إلى مباشرة بالنظر ترجع

 مكلفة ھي : والحوكمة الداخلي والتدقیق التفقد مصلحة  ـ1
 البلدیة والدوائر والفنیة والمالیة اإلداریة المصالح وتفقد بمراقبة

  .  لھا التابعة والجمعیات البلدیة إلشراف الخاضعة والمؤسسات

 بھا یأذن التي والمھمات واالبحاث اإلداریة التحقیقات إجراء ـ
 الكفیلة الوسائل واقتراح لذلك الحاجة دعت كلما ةالبلدی رئیس
 والتنسیق والشكاوي العرائض تقبل اامالحظة اإلخالالت لتالفي

  . لھا الحلول وإیجاد علیھا للرد اإلداریة المصالح مختتلف بین

 على الواردة الرقابة ومالحظات التفقد تقاریر كل على اإلجابة ـ
   البلدیة

   :البلدیة والھیاكل المجلس قسم  ـ2

 المصالح بقیة مع وبالتنسیق العامة الكتابة مع بالتعاون یتولى    
 تحریر ، واللجان البلدي والمكتب المجلس جلسات إعداد اإلداریة
 قرارات تنفیذ ومتابع لھا المعدة بالدفاتر ونسخھا الجلسات محاضر
   الھیاكل بقیة وتوصیات المجلس

  : والثقافة االجتماعیة الشؤون قسم ـ 3

  : یلي ما على السھر  للبلدیة العام الكاتب مع بالتنسیق تتولى

 مختلف مع بالتنسیق االجتماعیة واألبحاث الدراسات إجراء ـ
  المختصة الجھات

 تنظمھا التي والمھرجانات التظاھرات برمجة في المساھمة ـ
 والثقافة والطفولة والریاضة الشباب میادین في المختصة الھیاكل

  ینھاب والتنسیق

  استعمالھا وجدولة الریاضیة والتجھیزات بالمساكن االعتناء ـ

   البلدیة المكتبة تنمیة ـ

  الوفود وتبادل التوأمة ـ

   : البیئیة الشرطة قسم ـ 4

 العام الكاتب مع وبالتنسیق البلدیة رئیس إشراف تتسھر تح
 وتنفیذ  البیئي المجال في القوانین و التراتیب  تطبیق على  للبلدیة

 والسھر البلدي المجلس من المقررة والتراتیب تاإلجراءا لك
 مع بالتنسیق المخالفات ورفع بالنظافة والعنایة البیئة حمایة على

   الوطني األمن مصالح

  : التواصل و االتصال قسم ) 5

 إلى النفاذ متابعة  للبلدیة العام الكاتب مع بالتنسیق یتولى ـ
 والمجتمع المواطن مع صالوإت تواصل تطبیقات وإعداد المعلومة

 المحلي المستوى على األخرى اإلدارات ومختلف المدني
  والمركزي والجھوي

   الدولي النطاق على اتفاقیات مشاریع إعداد ـ

   للبلدیة اتصالیة خطط إعداد ـ

   العامـــــــة الكتابـــــــــــة •

 ردو لما طبقا مھامھ  یتولى الذي العام الكاتب إلى بالنظر ترجع 
 ( 2018 لسنة 29 عدد أساسي قانون )  المحلیة الجماعات بمجلة
 بالكتابة یلحق و البلدیة رئیس من لھ المفوضة الصالحیات وكل

  : مباشرة العامة

   :المركزي الضبط مكتب) 1 

 المراسالت مختلف بتسییر العام الكاتب إشراف تحت یقوم وھو  
 الوارد البرید نظیموت ومتابعتھا المعنیة المصالح على وتوزیعھا
  . االخرى األعمال جانب إلى تنقالتھ مختلف ومتابعة والصادر
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 إشراف تحت تكلف : واألرشیف الوثائق في التصرف قسم(2
   : بـ العام الكاتب

 المصالح مختلف عمل من المتأتي البلدیة أرشیف وترتیب حفظ ـ
 عند إستعمالھ قصد فیھ التصرف وحسن دیمومتھ تضمن بطریقة

  اجةالح

 المصالح كافة بین والمجالت القانونیة النصوص تداول ضمان ـ
   منھا وخاصة البلدیة

  المحلیة الجماعات ومجلة التونسیة للجمھوریة الرسمي الرائد ـ

 الممكن الدوریة والنشریات المجالت وترتیب حفظ ضمان ـ
   أبحاثھا في منھا لإلستفادة البلدیة طرف من إستغاللھا

  :اإلعالمیةو التنظیم قسم(3

 التابعة األعمال إنجاز العام الكاتب إشراف تحت یتولى     
 كما  اإلعالمیة أجھزة بواسطة ومعالجتھا البلدیة المصالح لمختلف

 وتبسیط اإلداري اإلصالح برامج تنفیذ على بالسھر مكلفة أنھا
 العملیات بمختلف المتعلقة اإلداریة المسالك وإختصار اإلجراءات

  . البلدیة اإلداریة المشموالت منض تدخل التي

   واإلتصال المعلوماتیة لألنظمة إستراتیجي مخطط إعداد

   اإلعالمیة المشاریع إدارة ـ

 سیر حسن على والسھر إعالمیة ومنظومات تطبیقات إعداد ـ
   وصیانتھا عملھا

 المخاطر تجنب وكیفیة المعلوماتیة السالمة سیاسة تحدید ـ
   اإلعالمیة

 المواد من الحاجیات وضبط التكنولوجي للتطور لجیدةا المتابعة ـ
   اإلعالمیة والتجھیزات

   اإلداریة الشؤون  إدارة(4

 األعمال إنجاز على العام الكاتب بمساعدة اإلدارة ھذه تقوم     
 وتلحق لھا التابعة والمصالح الفرعیة اإلدارات بعھدة المناطة
  :التالیتین نالفرعیتی اإلدارتین اإلداریة الشؤون بإدارة

  البشریة للموارد الفرعیة اإلدارة ـ

  اإلداریة للشؤون الفرعیة اإلدارة ـ

   :  البشریة للموارد الفرعیة اإلدارة  ـ أ

   : األعوان مصلحة•

 بھا الجاري والتراتیب األساسیة القوانین تطبیق على السھر ـ
 مخطط وإعداد البشریة الموارد في التصرف متابعة وحسن العمل
   الحاجیات تحدید بعد باإلنتدابات خاص

   البلدیة إطار قانون متابعة ـ

   البلدیة بھیكلة الخاصة البرامج كل تنفیذ على السھر ـ

  لألعوان الشخصیة الملفات مسك ـ

   : والرسكلة التكوین مصلحة•

 األعوان لفائدة للتكوین مخطط وتقییم وتنفیذ متابعة و إعداد ـ
  والحاجیات االولویات حسب المیادین مختلف في والعملة

  : اإلداریة للشوؤن الفرعیة اإلدارة ـ ب

  : البلدي والملك النزاعات مصلحة•

   : بـ مكلفة وھي

 فیھا طرفا البلدیة تكون التي والنزاعات القضایات معالجة ـ
 األراضي وتسجیل العقاري الوضع متابعة جانب إلى ومتابعتھا

 والكراء والشراء البیع بعملیة قیاموال العقاریة الملكیة بإدارة البلدیة
 عامة وبصفة البلدي الملك في والتصرف البلدیة تبرمھا التي

  البلدي المجلس لقرارات طبقا علیھ والمحافظة

 والدفن األموات بنقل المتعلقة باإلجراءات القیام كذلك وتتولى
  .المقابر حرمة على والمحافظة القبور من الجثث وإخراج

   واألسواق اإلقتصادیة التراخیص مصحلة•

 البرامج وضبط الدراسات إجراء على بالسھر تقوم    
 وتساھم بالمنطقة اإلقتصادي المجال في المستقبلیة والتصورات

 البلدیة األسواق وتنظیم بھا والصناعة التجارة بمیدان العنایة في
   المقدمة والطلبات المنطقة حاجیات بین والتنسیق

 نقاط بفتح المتعلقة الملفات حول زمةالال باألبحاث تقوم كما
 وتتولى أخرى جھة من فیھا الراي وإبداء صناعیة أو تجاریة
   البلدیة الموارد تنمیة شأنھا من التي اإلقتصادیة المشاریع إقتراح

 الغیر طرف من وإستلزامھا البلدیة األسواق ملفات إعداد وتتولى ـ
 القانونیة للتراتیب طبقا فیھا والتصرف إستغاللھا اوجھ ومتابعة

  .الغرض في المعدة الشروط وكراسات

  : المحلیة الجبایة مصلحة•

 الكفیلة الوسائل وإستنباط اإلحصاء عملیات وتنظیم بمتابعة تھتم
   إلى بتطویرھا

 بالمعالیم المتعلقة التقدیرات ومراجعة طرح حاالت ضبط جانب
 حصلت التي التغییر عملیات بمختلف تقوم كما العقارات على

 أو بھا المرسمة العقارات ملكیة نقلة بسبب ّاالزمة فصول لبعض
 وكل البلدیة محتسب وإعالم ذلك غیر إلى محتواھا تغییر

 إستخالص  ّأزمة بإعداد تقوم كما اإلقتضاء عند المعنیة االطراف
  .البلدي األداء
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 للمیزانیة اإلعتیادیة والمداخیل المعالیم جمیع استخالص ومتابعة
 األسواق مداخیل بإستخالصات یتعلق فیما وخاصة البلدیة

 أنواعھ بمختلف العام للطریق الوقتي اإلشغال وكذلك والعقارات
   المتداخلة واإلداریة الفنیة المصالح كل مع بالتنسیق

  : المدنیة الحالة مصلحة•

 او للوالدات ترسیم من المدنیة الحالة عملیات إنجاز تتولى
 في الصادر باإلصالحات والقیام واجالز عقود وإبرام الوفایات

 یقوم كما المختصة الدوائر من اإلعالم او المحاكم من إذن شأنھا
 التعریف وإتمام والشھادات المدنیة الحالة وثائق مختلف بتسلیم

  . لالصل النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء

   : المالیة الشؤون  إدارة (5

 األعمال إنجاز على لعاما الكاتب بمساعدة اإلدارة ھذه تقوم   
 وتلحق لھا التابعة والمصالح الفرعیة اإلدارات بعھدة المناطة
  : التالیة والمصالح الفرعیة اإلدارات المالیة بإدارة

  والحسابـــات للمیزانیــــة الفرعیـــــة اإلدارة ـ أ

   المیزانیة مصلحة ـ

  الحسابات مصلحة ـ

    : المیزانیة مصلحة•

  بھا المتعلقة الوثائق وجمع البلدیة یزانیةالم إعداد تتولى

 المدى على البلدیة بالبرامج المتعلقة المالیة المعطیات تجمیع
 إعتمادات من المیزانیة تقیدرات لضبط والبعید والمتوسط القصیر
 التوجھات  وتجسیم الدفع وإعتمادات التعھد وإعتمادات البرامج
 البلدي اإلستثماري المخطط إطار في والمحلیة الوطنیة العامة

 والتأجیر التسییر حاجیات إطار وفي التنمیة لمیزانیة بالنسبة
 على باإلعتماد وذلك اإلعتیادیة للمصاریف بالنسبة العمومي
   األھداف حسب التصرف منھجیة

 حسب الالزمة التعدیالت بإجراء البلدیة المیزانیة تنفیذ متابعة ـ
 ختمھا كذلك  واألھداف الجدیدة والتوجھات الممكنة المستجدات

   المالیة السنة نتائج وضبط وتقییمھا

 تأجیر من المضبوطة الحاجیات وفق للمیزانیة المادي التنفیذ ـ
 بإعداد وذلك تنمویة ومشاریع تسییر ومصاریف عمومي

   التعھد إقتراحات

  والموارد الحسابیات مصلحة•

 ذونواأل بالتزود األذون وإصدار وتنفیذھا بالمصاریف التعھد
 وكالة وتسییر األعوان وبأجور البلدیة بالدیون المتعلقة بالدفع

  الحساب سجالت ومسك المقابیض

 المؤشرات وضبط والمدیونیة للبلدیة المالي الوضع متابعة ـ
 ومعالجة التنموي العمل إستراتیجیات ضبط في وإعتمادھا المالیة

 لدراساتا وإعداد البلدیة الموارد بتنمیة المتعلقة اإلشكالیات
 العمل متطلبات مع المالي الوضع لمالئمة الالزمة واإلحصائیات

  البلدي

 القوانین إطار في الصرف أوامر وإصدار الفواتیر مراجعة ـ
 العمومیة المحاسبة مجلة السیما العمومیة للنفقات المنظمة

   العمومیة المصاریف لمراقبة المنظمة والنصوص

   ــــــاتللصفقـ الفرعیـــــة اإلدارة ـ ب

   : بـ تكلف : الصفقات مصلحة•

 العمومیة بالصفقات المتعلقة اإلداریة الشروط كراسات إعداد ـ
 وكل العقود إبرام حد إلى الصفقة  إجراءات بكل والقیام

 فیما التنسیق إلى إضافة بھا المتعلقة والمالیة اإلداریة اإلجراءات
 المصالح مع تنسیقبال النھائي والختم للصفقة المالي التنفیذ یخص
   والدفوعات التسبقات بتقدیم یتعلق فیما خاصة الفنیة

 المصالح مع بالتعاون اإلستثماریة للمخططات المالي اإلعداد ـ
   الفنیة

 والتصرف التزود مصلحة طرف من المجمعة الطلبیات قبول ـ
 لألشغال الفرعیة باإلدارة والمعدات والمستودع المخزون في

 وقوائم إستشارات من المنافسة بإجتراءات والقیام الفنیة باإلدارة
 الحسابیة مصلحة ذمة على ووضعھا وفرزھا وفتحھا  تقدیریة

 إلى إضافة التزود أذون إعداد متابعة وتتولى إلعتمادھا والمیزانیة
 الشراءات جملة بخصوص والتقدیرات اإلحصائیات إعداد

   المیزانیة إعداد في للمساعدة

  : بلدیةال المغازة مصلحة•

 علیھا والمحافظة البلدیة مخزونات في التصرف على تسھر
 مع التعامل نطاق في والخروج الدخول عملیات كل وتسجیل
 الشھري بالجرد والقیام المخزونات لتلك المستعملة المصالح
  للذكر اآلنفة للعملیات والسنوي

   الفنیة الشؤون إدارة(6

 بعھدة المناطقة عمالاأل إنجاز على العام الكاتب مساعدة تتولى
   : التالیة المصالح الفنیة الفرعیة باإلدارة وتلحق التابعة المصالح

  الطرقات مصلحة ـ

  التنویر مصلحة ـ

   : الفنیة الفرعیة اإلدارة ـ أ

  :  والطرقات األشغال مصلحة•
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   : التالیة باألعمال القایم المصلحة ھذه تتولى

   البلدیة تقررھا التي الجدیدة األشغال إنجاز ـ

  وتعھدھا وإصالحھا واألرصفة الطرقات صیانة ـ

   البلدیة المنشآت مختلف وتعھد صیانة ـ

  وتھدھا بالمدینة اإلرشاد وعالمات المرور عالمات تركیز ـ

 والوسائل اإلجراءات وإقتراح البلدیة األشغال مختلف تنظیم ـ
  البلدي العمل إنتاجیة  بتحسین الكفیلة

 وصیانتھا تشغیلھا جداول وتنظیم لمعداتوا التجھیزات رعایة ـ
   عملھا سیر ومراقبة وإصالحھا

   : التنویر مصلحة•

  وصیانتھا العمومي التنویر بشبكة االعتناء ـ

  البلدیة المنشآت مختلف وتعھد صیانة ـ

 والوسائل اإلجراءات وإقتراح البلدیة األشغال مختلف تنظیم ـ
  البلدي العمل إنتاجیة بتحسین الكفیلة

 الطاقة استھالك بترشید الخاص للبرنامج الیومیة المتابعة ـ
 الغرض في شھریة تقاریر وإعداد بھا الخاصة الدراسات ومتابعة

 ترشید مجال في الصادرة المناشیر تطبیق على والحرص
  . الطاقة إستھالك

  والمعدات الورشات صیانة مصلحة•

 دفاتر كومس وصیانتھا البلدیة اآللیات و بالمعدات االعتناء ـ
   متابعتھا

   والزیوت الوقود إستھالك متابعة ـ

   مجالھا في بالبلدیة الخاصة الحاجیات إعداد ـ

   : والتعمیــــــر للتھیئــــة الفرعیــــــة اإلدارة ـ ب

   : والدراسات والتعمیر التھیئة مصلحة•

 وذلك العمرانیة تراتیبھا تطبیق على والعمل التھیئة أمثلة إعداد
   دراسات مكاتب طریق عن او الذاتیة لبالوسائ

   التفصیلیة التھیئة امثلة إعداد ـ

 لجنة انظار على وعرضھا التقسیمات مشاریع ملفات دراسة ـ
  التقسیمات

 وقنوات طرقات من التقسیمات اشغال إنجاز سیر مراقبة ـ
   والفوقیة التحتیة األساسیة بنیتھا مكونات وإستیفاء

 الجزئي والتعدیل التجزئة بمشاریع المتعلقة الملفات دراسة ـ
   المختصة اللجنة على وعرضھا بالتقسیمات

 والتراتیب بالتقسیمات المتعلقة العمرانیة اإلرشادات توفیر ـ
  المطلوبة العمرانیة

  البلدي العمراني  للمسح الطبوغرافیة األمثلة وتحیین تكملة ـ

  البلدیة للمشاریع الطبوغرافیة المتابعة ـ

  المباني اعارتف ضبط ـ

  العقاریة الدراسات إنجاز ـ

   : العمرانیة التراخیص مصلحة•

 إستشارة بعد  ودراستھا البناء رخص وملفات مطالب قبول ـ
 رخص لجنة أنظار على عرضھا قبل للتحري المتداخلة المصالح

  خفظھا ثم أصحابھا وإفادة البناء

  زاإلنجا مراحل جمیع في وذلك فیھ المرخص البناء مراقبة ـ

 األحكام مخالفة عند والزجریة الردعیة اإلجراءات إتخاذ ـ
   العمل بھا الجاري والتراتیب القانونیة

 المنجزة األشغال تطابق من والتثبت المیدانیة بالمعاینات القیام ـ
 جمیع في وذلك البناء رخصة بقرار علیھا المصادق واألمثلة
  اإلنجاز مراحل

 شھادة على الحصول غرضب التطابق معاینات محاضر تسلیم ـ
 من بطلب الحرائق من والحمایة المحل وصلوحیة اإلستغالل
  المواطن

   وصیانتھا البنایات بإستغالل المتعلقة التراتیب وتنفیذ مراقبة ـ

 حال أو الخطر وقوع إحتمال من التأكد عند الفوري التدخل ـ
 ومواكبة المعنیة للسلط الفني الرأي وإبداء طارىء خطر حصول

   وقتیة بصفة الخطر عرف

 الملفات وإعداد للسقوط المتداعیة البناءات قرارات تحریر ـ
 الھدم قرارات) المیدانیة الفنیة المعاینة بعد وذلك بھا المتعلقة

  (واإلخالء واإلصالح

 اإلصالحات تتطلب التي والبناءات العقارات قائمات إعداد ـ
   والخفیفة الجذریة

 والمرتبة الخطرة لمؤسساتل البناء رخص ملفات دراسة ـ
 السالمة حیث من بالصحة المضرة أو المرافق من والخالیة
  . الصحة وحفظ الحرائق من والوقایة

 في بالترخیص یتعلق فیما الصناعة وزارة لمصالح الراي إبداء
  المؤسسات ھذه وانتصاب تواجد

   :  والنظافة البیئة إدارة(7

 بعھدة المناطة األعمال إنجاز على العام الكاتب مساعدة تتولى
   : التالیة والمصالح الفرعیة باإلدارات لھا التابعة المصالح
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  : للنظافــــة الفرعیـــــة اإلدارة ـ أ

   : التنظیف مصحلة•

   : التالیة بالمھام المصلحة ھذه تقوم

 وساحاتھا وطرقاتھا شوارعھا و المدینة نظافة الى السھر ـ
   : من ذلك یقتضیھ وما وحدائقھا

  واألرصفة الشوارع وتنظیف المنزلیة الفواضل رفع ـ

 و المصانع وفواضل واألجنة البناء وفواضل األتربة رفع ـ
  العمل بھا الجاري التراتیب حسب المؤسسات

  :  الصحیة المراقبة مصلحة•

 بالتعاون وحمایتھا العشوائیة المصبات وتعھد الحشرات مقاومة ـ
   المختصة المصالح مع

 بحمایة المتعلقة والنصوص الصحة حفظ وتراتیب نینقوا تطبیق ـ
  الغرض بھذا الخاصة الحمالت وتنظیم والبیئة المحیط

 الصحة میدان في البلدیة والتراتیب القوانین تطبیق على السھر ـ
 المخالفات وزجر الضجیج ومقاومة العمومیة المحالت ومراقبة

 عن ینشأ قد ما بتالفي المتعلقة التدابیر وإتخاذ المیادین ھذه في
  السائبة الكالب ومقاومة الشاردة الحیوانات جوالن

   :الخضراء للمناطق الفرعیة اإلدارة ـ ب

  الخضراء والمناطق التشجیر مصلحة•

 والحدائق الخضراء المناطق وتعھد وصیانة إنجاز تتولى ـ
   والمنتزھات العمومیة

  والبستنة التشجیر مخطط وتقییم ومراقبة وتنفیذ إعداد ـ

  :البلدي المنبت مصلحة•

 من الالزمة المشاتل إنتاج بھدف البلدي المنبت في التصرف ـ
  الخضراء والمناطق العمومیة للحدائق والتصفیف الزینة أشجار

 البلدیة مع بإتفاقیات ترتبط التي الخاصة الشركات عمل متابعة ـ
  المجال ھذا في

 1996 جویلیة 26 في المؤرخ البلدي القرار ألغي : الثامن الفصل
  . القرار بھذا 1996 دیسمبر 26 بتاریخ علیھ والمصادق

 مكلفان بالسند المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب : التاسع الفصل
   القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  2019 دیسمبر  25 في السند    

                                 
                                 

  بلدیة رئیس     
  ناصري  الراشدي

  

------------------  

 یتعلق 2019 أكتوبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 2020 لالستثمار السنوي البرنامج إعداد خلیة احداث بمقرر
  التشاركیة المقاربة حسب

  السنــد بلدیــة رئیـــس إن  

 التونسیة ةالجمھوری دستور من 139 الفصل على إطالعھ بعد
 المحلیة الجماعات باعتماد القاضي 2014 جانفي 27 في المؤرخ

 لضمان المفتوحة الحوكمة ومبادئ التشاركیة الدیمقراطیة آلیات
 التنمیة برامج إعداد في المدني والمجتمع للمواطنین أوسع إسھام

  .القانون یضبطھ لما طبقا تنفیذھا ومتابعة الترابیة والتھیئة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نونالقا وعلى  
  . المحلیة الجماعات بمجلة ّیتعلق 2018 ماي

 القاضي 1980 أفریل 16 في المؤرخ 438 عدد األمر على و    
  .السند بلدیة بإحداث

 27 بتاریخ  بالسند البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى    
  . 2018 جوان

 19 بتاریخ لمنعقدةا البلدي المجلس جلسة محضر وعلى    
      السنوي البرنامج بإعداد المتعلقة 2019 أكتوبر

  . التشاركیة المقاربة حسب 2020 لسنة لالستثمار

  یــلــــي ما قـــــــــرر

 لالستثمار السنوي البرنامج إعداد خلیة تتكون :األول الفصل
   :من التشاركیة المقاربة حسب (2020)

  المھــــام                   الصفــة               اللقب و االســم

  خلیة رئیس               البلدیة رئیس         ناصري الراشدي

   التنفیذیة باألعمال مكلف     عام كاتب                   ذیاب عادل

 والمالیة اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس           ناصري ھیكل
  مالي مسؤول

   فني مسؤول    الفنیة بالشؤون مكلف متصرف         سندي ھشام

   اإلتصال و باإلعالم مكلف      أول  يتقن           ناصري مكرم

 البرنامج بإعداد أعاله المذكورة اإلطراف تقوم : الثاني الفصل
 المقاربة حسب السند ببلدیة الخاص (2020)لإلستثمار السنوي

  .التشاركیة

  19/10/2019  :في السنــد  

                                 
  بلدیة رئیس        

  ناصري  الراشدي    
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