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 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
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 الخفیفة األكلة بیع محالت و المطاعم و المقاھي بغلق یتعلق 2020 مارس 16  يف مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
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   القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات

  زغوان

  

 بتعلیق یتعلق 2020 مارس 17  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 لمدة زغوان بلدیة نظر مرجع الخاصة الصناعیة المؤسسات نشاط
  كورونا فیروس من قایةالو إطار في یوما عشرة خمسة

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

  . المحلیة الجماعات مجلة من 267و 266 الفصل مقتضیات وعلى

 2020 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد األمر وعلى
  .الساریة األمراض من كورونا فیروس بإعتبار المتعلق

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

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

  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

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

  یلي ما ّقــرر

 نظر مرجع الخاصة الصناعیة المؤسسات نشاط یعلق : األول الفصل
  . القرار ھذا صدور تاریخ من یوما عشرة خمسة لمدة زغوان بلدیة

 الغذائیة للمواد المنتجة الصناعیة المؤسسات تستثنى  :نيالثا الفصل
  .القرار ھذا تنفیذ من  والصیدالنیة والصحیة

  .اإلقتضاء عند للمراجعة قابال القرار ھذا یبقى  :الثالث الفصل

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

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

    .إختصاصھ

 عدم صورة في القرار ھذا تنفیذ الجھة والى یتولى : السادس الفصل
 266 للفصل وفقا الخاصة الصناعیة المؤسسة صاحب قبل من اإلمتثال

                                                  . المحلیة جماعاتال مجلة من

                                                                                       
      

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

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

 اربقر یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 فیروس من التوقي إطار في الریاضیة القاعات أصحاب الى موجھ

  كورونا

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

 دیةبل باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

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

  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

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

  یلي ما ّقــرر

 المفتوحة الخاصة والریاضة االلعاب قاعات تغلق : األول الفصل
   زغوان بلدیة نظر مرجع  للعموم

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

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

 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

  

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

 بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  كورونا فیروس خطر من التوقي إطار في المقاھي ألصحاب موجھ

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

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

  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

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

  یلي ما ّقــرر

 الحرفاء تزوید المقاھي أصحاب على باتا منعا یمنع : األول الفصل
 أكواب داخل وغیرھا  عصیر و شاي و قھوة من السوائل و بالشیشة
 قابلة كرتونیة بأكواب  األخیرة ھاتھ تعویض یتم أن على بلوریة

  . واحدة مرة لإلستعمال

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

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

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

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

                                                    .اختصاصھ

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

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

 بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 م�ن الت�وقي إط�ار ف�ي والحان�ات والن�زل المق�اھي بأص�حا ال�ى موج�ھ

  كورونا فیروس

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدی�ة باح�داث المتعل�ق 1890 م�ارس 18 ف�ي الم�ؤرخ االم�ر وعل�ى
   زغوان

 2020 م�ارس 10 بت�اریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
  كورونا الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق

  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

 13 ف�ي المؤرخ�ة االس�تثنائیة جل�ستھ ف�ي البل�دي المجل�س اولةمد وعلى
  .2020 مارس

  یلي ما ّقــرر

 والحان�ات والنزل المقاھي أصحاب على باتا منعا یمنع : األول الفصل
  . الفضاءات ھذه داخل والطاوالت الكراسي استعمال

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

 عن�د للمراجع�ة قاب�ل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء

 بالجری�دة ن�شره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة

 و البلدی�ة طةال�شر أع�وان  الق�رار ھ�ذا تنفی�ذ یت�ولى  :الخ�امس الف�صل
 ح�سب ك�ل للبلدی�ة الع�ام الكات�ب و البیئی�ة ال�شرطة و البل�دي الح�رس

    .اختصاصھ

                                                                                       
  بلدیة رئیس                                                       

  زوقاوي  طارق      

------------------  
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 بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 فیروس من التوقي إطار في والمطاعم المخابز أصحاب إلى موجھ

  كورونا

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
   زغوان

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

  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

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

  یلي ما ّقــرر

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

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

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

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

 والحرس البلدیة الشرطة أعوان القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
      .اختصاصھ حسب كل للبلدیة العام والكاتب البیئیة والشرطة البلدي

                                     

  بلدیة رئیس                                                        
  زوقاوي  طارق 

  

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

 بقرار یتعلق 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 خطر من التوقي إطار في االستھالكیة وادالم مزودي لجمیع موجھ

  كورونا فیروس

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

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

  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

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

  ليی ما ّقــرر

 داخل اإلستھالكیة المواد مزودي جمیع على یفرض : األول الفصل
 مرجع البلدیة بالمنطقة الموجودة للعموم المفتوحة التجاریة المحالت

  .العمل مباشرة أثناء المطھرة المواد إستعمال و القفازات إرتداء النظر

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

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

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

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

                                                    .إختصاصھ

 

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  كورونا فیروس من التوقي إطار في فوركار مغازة إلى موجھ

   زغوان، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور على االطالع بعد

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

   زغوان بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى

 2020 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة ونالشؤ وزیر منشور وعلى
  كورونا الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق
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  .2018 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

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

  یلي ما ّقــرر

 في بزغوان الكائن بفرعھا كارفور فضاء على یحجر : األول الفصل
 داخل حریف (30) ثالثین من أكثر استقبال القانوني ممثلھ شخص
    الیومي العمل ساعات طیلة دوریة بصورة الفضاء

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

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

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

 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

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

  الجبل رأس

 علقیت 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 المشترك التقني ّبالسلك تقني النتداب خارجیة مناظرة بفتح بقـــــرار
  ( مدنیّة ھندسة اختصاص )  الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات

  الدستور، على ّاالطالع بعد

 2018 ماي 09 في ّالمؤرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، ّلمحلیّةا الجماعات ّمجلة بإصدار ّالمتعلق

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة
 لسنة 89 عدد المرسوم ّخاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ، 2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و 
  ، الجبل رأس

 1982 سبتمبر 2 في ّالمؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 االنتداب مناظرات في بالمشاركة ّوخاصة استثنائیّة بأحكام ّالمتعلق

 أوت 28 في ّالمؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیّة
1992 ،  

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة ــدد821عـ األمر على و 
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

   ، تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیّة لإلدارات

 2007 مارس 06 في ّالمؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى   
 باالختبارات الخارجیّة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط ّالمتعلق

 اإلدارات ّتنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب
  ، العمومیّة

 مارس 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 ّوالترسیم والترقیة اباالنتد آلیّات و صیغ بضبط ّالمتعلق 2019
  ، بالبلدیّات

 2020 جانفي 28 في ّالمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار على و
 ّبالسلك تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط ّالمتعلق
   العمومیّة لإلدارات المشترك التقني

 لخاصا بالملحق ّالمتعلق 2020 فیفري 26 في ّالمؤرخ القرار وعلى
 المشترك التقني ّبالسلك تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة بتنظیم

  . العمومیّة لإلدارات

   : یلــــي مـــا ّقــــرر 

 خارجیّة مناظرة 2020 ماي 06 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح 
 التقني ّبالسلك ( مدنیّة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات

  .2020 سنة بعنوان العمومیّة داراتلإل المشترك

  .( 01) واحدة ّبخطة شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد

  .  2020 أفریل 06 یوم ّالترشحات قائمة ختم یقع 

  

  بلدیة رئیس   
 برحیمة  الدین جالل

  

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

  جمیل منزل

  

 بضبط یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نظیمت كیفیة

 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  جمیل منزل بلدیة رئیسة إن .2020سنة بعنوان جمیل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .2020سنة بعنوان جمیل منزل بلدیة

  

  بلدیة رئیس    
  قداشة  نزیھة   
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 بفتح یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  جمیل منزل ببلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات شتركالم

 بفتح یتعلق 2020 مارس 06 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة من
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

   .جمیل منزل ببلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  جمیل، منزل بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على عاإلطال بعد

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

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112
 المؤسسات و المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي

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

 1998أفریل13 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد834عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى میةالعمو لإلدارات
  .2012أكتوبر10 في المؤرخ 2012لسنة ـدد2362عـ األمر

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

 2019 مــارس 22 فـي المــؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمـر وعلى
  .بالبلدیات الترسیم و والترقیة اإلنتداب اتآلـیــ و صیـغ بضبـط الـمتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق
  .العمومیة لإلدارات

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020لسنة ـدد116عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020مارس03

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
   .2020 سنة وانبعن جمیل منزل ببلدیة العمومیة

 المرسمة واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى  
  .2020 لسنة الترقیة بعنوان بالمیزانیة

  : یلـــي مــــــا قـــــــــــررت

 2020 ماي 06 یوم ولفائدتھا جمیل منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .خطط (04) بأربعة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

 2020   لأفری06    یوم الترشحات ختم یقع:الثالث الفصل

 .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  

  بلدیة رئیس
 قداشة  نزیھة

 

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

  الكبرى القلعة

  

 یتعلق 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  .1 رقم الوطنیة للطریق بالنسبة اإلشھار معلوم بمراجعة

 یتعلق 20202 مارس 12 في مؤرخ برىالك القلعة بلدیة رئیس من
   .1 رقم الوطنیة بالطریق اإلشھار معلوم بمراجعة

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس نإ 

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة

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

 1997 فیفري  3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

 1998 جویلیة 13 في المؤرخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق

 المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد باألمر تنقیحھ وقع والذي استخالصھا
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 جوان 13 في

  .استخالصھا في المحلیة للجماعات

 علیھ المصادق و 2016 أكتوبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 أكتوبر 17 بتاریخ
  .استخالصھا في الكبرى القلعة لبلدیة

 292 عدد تحت 2020 جانفي 20 في المؤرخ البلدي القرار على و
  .1 رقم الوطنیة بالطریق اإلشھار معلوم بتنقیح المتعلق

 بتاریخ المنعقدة األولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى 
 للطریق بالنسبة اإلشھار معلوم بمراجعة المتعلقة و 28/02/2020

  .1 رقم الوطنیة
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  یلــي مـا قـــرر

 واللوحات الالفتات بواسطة اإلشھار معلوم یضبط : األول الفصل
 والعارضات والستائر والعالمات التجاریة الصبغة ذات االشھاریة
 وعلى العام الطریقب المعلقة أو المنزلة أو البارزة أو المثبتة والالفتات
 300 بمبلغ المختلفة والمھن والصناعة للتجارة المعدة المحالت واجھات

 بالنسبة 1 رقم الوطنیة بالطریق السنة في الواحد المربع للمتر دینار
 لغیر السنة في الواحد المربع للمتر دینار 200 و اإلشھاریة للمؤسسات

  .المذكور الصنف

 البلدي بالقرار المضبوط المعلوم ارالقر ھذا یلغي : الثاني الفصل
  .2020 جانفي 20 في المؤرخ أعاله الیھ المشار

 البلدیة محتسب المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

   : في ىالكبر القلعة  

  بلدیة رئیس                                                      
  الورجیني  سالم   

  

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

 یتعلق 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 الساریة و المستجدة و الجدیدة األمراض انتشار من للتوقي خلیة بإحداث

  رىالكب القلعة ببلدیة

  ، الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة

 03 بتاریخ الكبرى بالقلعة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
 البلدي للمجلس رئیسا الورجیني سالم السید انتخاب و 2018 جویلیة
  ، 2018/2023 النیابیة للفترة

 المجلس و القومي األمن مجلس اجتماع عن المنبثقة التوصیات على و
 على للمحافظة ، 2020 مارس 09 بتاریخ المنعقدین المضیق الوزاري

  ، نینالمواط كل صحة و سالمة

 السید عن الصادر ، 2020 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المنشور على و
 انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق و المحلیة الشؤون وزیر

  . " الكورونا " الوبائي الفیروس

  یلــي مـا قـــرر

 و الجدیدة األمراض انتشار من للتوقي خلیة أحدثت  : األول الفصل
  : السیدات و السادة  من تتركب الكبرى القلعة بلدیةب الساریة و المستجدة

  رئیس : البلدیة رئیس نائب  ملیح سھیل الدكتور -

  عضو : بیار الحبیب مستشفى مدیر : الحیدري أنور -

  عضو :  البلدیة عام كاتب : إبراھیم معز -

  عضو : المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة : عمار الھادي دمحم -

 الكبرى القلعة ببلدیة للصحة أول سامي فني : غدوديالز حسان -
  عضو:

  عضو : الكبرى بالقلعة البیئیة الشرطة مكتب رئیس : الزایر عصام -

 : الكبرى بالقلعة الصحیة بالدائرة رئیس سامي فني : حمیدي لیلى -
  عضو

  عضو : الكبرى القلعة ببلدیة أول تقني : مبارك الحاج إیناس -

 و مقترحات تقدیم و برنامج ضبط الخلیة ھذه تولىت الثاني الفصل
 الساریة و المستجدة و   الجدیدة األمراض انتشار من للتوقي متابعتھا
  .لذلك الحاجة دعت كلما التدخل و بینھا التنسیق و البلدیة بالمنطقة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  : في الكبرى القلعة 

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
  .سوسة أوف بمول سریعة إدارة بإحداث

 یتعلق 2020 مارس 12 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من
  .سوسة أوف مول التجاري بالفضاء سریعة إدارة بإحداث

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي ألمرا وعلى
  . الكبرى القلعة

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

 بالتنظیم المتعلق 2006 أوت 11 في المؤرخ البلدي القرار على و
  .الكبرى القلعة لبلدیة الھیكلي

 بتاریخ المنعقدة األولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة ىوعل
  .سوسة أوف بمول سریعة إدارة بإحداث المتعلقة و 28/02/2020

  یلــي مـا قـــرر

 سوسة أوف مول التجاري بالفضاء سریعة إدارة تحدث  : األول الفصل
  . الكبرى القلعة بلدیة لفائدة
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 البلدیة محتسب المالیة قابض و لبلدیةل العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

                                                                                      
  : في الكبرى القلعة 

  دیةبل رئیس  
  الورجیني  سالم

  

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

 بتدعیم یتعلق 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
  . " الكورونا " الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات

  ، الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار لمتعلقا 2018 ماي 09

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة

 03 بتاریخ الكبرى بالقلعة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
 البلدي للمجلس رئیسا الورجیني سالم السید انتخاب و 2018 جویلیة
  ، 2018/2023 النیابیة للفترة

 المجلس و القومي األمن مجلس اجتماع عن المنبثقة التوصیات على و
 على للمحافظة ، 2020 مارس 09 بتاریخ المنعقدین المضیق الوزاري

  ، المواطنین كل صحة و سالمة

 السید عن الصادر ، 2020 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المنشور على و
 انتشار من التوقي اءاتإجر بتدعیم المتعلق و المحلیة الشؤون وزیر

  . " الكورونا " الوبائي الفیروس

 و الجدیدة األمراض انتشار من التوقي خلیة عمل جلسة على و
  .2020 مارس 12       الخمیس یوم الساریة و المستجدة

  یلــي مـا قـــرر

   : األول الفصل

 و المشابھة بالفضاءات و بالمقاھي " الشیشة " أرجیال استعمال تجنب -
  ، حریف لكل شخصي "لي "استعمال رورةض

 المفتوحة للمحالت منتظمة بصفة الطاوالت و األرضیات تطھیر -
  ، للعموم

 تسلیمھ أثناء بالید مباشرة لمسھ و المرطبات و الخبز عرض منع -
  ، باستمرار الیدین تطھیر ضرورة مع للمستھلك

  ، یةالریاض و الثقافیة التظاھرات و العامة الجلسات عقد منع -

 المفتوحة المحالت في المطھر و السائل الصابون استعمال ضرورة -
  ، للعموم

  ) الواحد االستعمال ذات الكؤوس و األواني استعمال ضرورة -
jetable ) المطاعم و المقاھي في ،  

 على المداومة و الصحیة الوحدات نظافة على المحافظة ضرورة -
  ، للعموم المفتوحة بالمحالت تعقیمھا

 الزجریة للعقوبات نفسھ یعرض لھذا مخالف كل  : الثاني لفصلا
  .فوري غلق قرار إصدار یتم و المستوجبة

  .آخر إشعار حین إلى المفعول ساري القرار ھذا یبقى: الثالث الفصل

 و البلدیة الشرطة و البیئیة الشرطة و  العام الكاتب: الرابع الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون الكبرى بالقلعة البلدي الحرس

                                                                                      
  : في الكبرى القلعة 

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

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

  جمال

  

 بتطبیق یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  المستجد كورونا فیروس إنتشار من الوقایة أجل من فوریة إجراءات

  ، إطالعـــھ بعـد ّجمـــال بلدیــة رئیــــس إن

 المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد نالقانو على
  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار

 2006 أوت 14 في المؤرخ  2006 لسنة 59 عدد القانون وعلى
 للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق
 القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المحلیة

  ، 2016 أفریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  ، ّجمــــال بلدیــــــة

 فیروس انتشار بمنع المتعلقة الحكومة رئاسة قرارات مختلف وعلى
  ، منھ والتوقي كورونا

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

 البیئة ووزیر المحلیة الشؤون وزیر السید بین المشترك المنشور وعلى
 من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020 مارس 13 بتاریخ 5 عدد

  ، المستجد كورونا فیروس انتشار
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 مارس 16 بتاریخ المحلیة شؤونال وزیر للسید 6 عدد المنشور وعلى
 كورونا فیروس انتشار من التوقي إجراءات تشدید حول 2020
  ، المستجد

 جوان 21 بتاریخ المنعقد ّبجمال البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018 ،  

 16 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى
  ، 2020 مارس

  یلــــي ما قـرر

 فیروس انتشار من الوقایة أجل من العمل إطار في : األول الفصل
  : التالیـة اإلجراءات تطبیق فورا یتم المستجد كورونا

 المقھى بفضاء والطاوالت الكراسي استعمال یمنع للمقاھي بالنسبة -1
 إلى مساء الرابعة الساعة من الغلق توقیت بإحترام أصحابھا ویلتزم

 وورق الشیشة استعمال باتا منعا یمنع ماك الغد یوم صباح من الخامسة
  .الوحید اإلستعمال ذات الكؤوس استعمال ویقع اللعب

 باحترام اإللتزام : والمرطبات الخفیفة األكلة وبائعي للمطاعم بالنسبة -2
 الغد یوم صباح من الخامسة إلى مساء الرابعة الساعة من الغلق توقیت
  .والطاوالت الكراسي استعمال ومنع

 واللحوم والغالل الخضر وبیع الغذائیة المواد باعة على حجری -3
 في موادھم ترك الخبز وخاصة التموینیة السلع ومختلف واألسماك

  . الحرفاء متناول

 والمالعب والقاعات األفراح وقاعات العمومیة الحمامات كافة تغلق -4
 والقاعة األنترنات وفضاءات األلعاب وقاعات الخاصة الریاضیة

  . البلدي الریاضي والمركب طاةالمغ

  . أقصى كحد أشخاص 10 بحضور البلدیة بقصر الزواج عقود تبرم -5

 األعراس إقامة في الترخیص األحوال من حال بأي یمكن ال -6
  . والتعزیة الدفن مواكب خالل الالزمة اإلحتیاطات كل أخذ ویستوجب

  . األسبوعیة البلدیة األسواق نشاط ایقاف -7

  . بالتجوال والبیع الفوضوي إلنتصابا یمنع -8

 المھنیة للمحالت بالنسبة الحرفاء عدد في األدنى الحد إلى التخفیض -9
  . النساء حالقة محالت خاصة والخدماتیة

 یقتصر بحیث التجاریة الفضاءات إلى الحرفاء دخول ترتیب -10
 للفضاءات فقط وشخصین الكبرى للفضاءات أشخاص 10 على الدخول

 وتوفیر الصحة حفظ تراتیب احترام ضرورة مع المتوسطة أو الصغرى
  . الفضاءات  ھذه مدخل عند المعقم السائل

  . الخاصة والمحاضن والروضات األطفال نوادي غلق -11

 التدابیر إتخاذ التجاریة المحالت جمیع على یستوجب : الثاني الفصل 
 القفازات ءبإرتدا العملة وإلزام مقراتھم لتنظیف الالزمة الوقائیة

 الخدمة إسداء أعوان بین الفصل ضرورة مع الحرفاء لتزوید الصحیة
  . اإلستخالص وأعوان

 مخالفة حالة في دینار 500 وقدرھا إداریة خطیة تسلط : الثالث الفصل
  . أعاله المذكورة والصحیة الوقائیة اإلجراءات

 بالھدوء التحلي بضرورة ّجمال بلدیة رئیس یؤكد : الرابع الفصل
 التنقالت بتجنب یوصي كما والمحلیة الحكومیة باإلجراءات واإللتزام

 مسافة االبتعاد ضرورة مع واالكتظاظ التجمھر وتجنب الضروریة غیر
  .وآخر شخص بین متر عن تقل ال

 ما وسیتخذ دائم انعقاد حالة في ّبجمال البلدي المجلس بأن اإلعالم مع
  . األوضاع تطور حسب صالحا یراه

 ختمھ تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل : الخامس الفصل 
  .آخر إشعار حین إلى المفعول ساري ویبقى وإمضائھ

 فرقة ورئیس الوطني األمن منطقة رئیس السادة : السادس الفصل
 للبلدیة العام والكاتب البیئیة الشرطة مركز ورئیس البلدي الحرس
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون

   

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

  ھالل قصر

  

 بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  الخاصة بالقاعات الریاضیة األنشطة تعاطي منع

 یوم من بدایة ذلك و الخاصة بالقاعات الریاضیة األنشطة تعاطي یمنع
  . آخر إشعار حین إلى 2020 مارس 16 اإلثنین

  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر

  

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

 بغلق یتعلق 2020 مارس 16  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  العمومیة الحمامات و الخفیفة األكلة بیع محالت و المطاعم و المقاھي

 الحمامات و الخفیفة األكلة بیع محالت و المطاعم و المقاھي غلق یقع
 حین إلى 2020 مارس 17 الثالثاء یوم من ایةبد ذلك و  العمومیة

  . آخر إشعار

  بلدیة رئیس 
 القابسي  األزھر



 

  1345صفحـة   2020 مارس 19 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  21عـــــدد 

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

  شیحیة

 بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 عن المستجد كورونا فیروس انتشار مخاطر من ّوالحد بالتوقي یتعلق
  العدوى طریق

   لشیحیة،ا بلدیة رئیسة ّإن

   الدستور، على االطالع بعد

 المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
  منھ، 276 و 267 الفصلین وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة

 المتعلق 2016 أفریل 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح

 للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق
  المحلیة،

 1985   أفریل 06 في المؤرخ  1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
   الشیحیة، بلدیة بإحداث المتعلق

 مارس 10 في المؤرخ 4 عدد  المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من يالتوق إجراءات بتدعیم المتعلق 2020

  الكورونا،

 المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة محضر وعلى
  ،2020 مارس 15                   بتاریخ

  :یلي ما ّقررت

 انتشار مخاطر منّ والحد التوقي على الحرص إطار في :األول الفصل
  :یلي ام ّتقرر العدوى طریق عن المستجد كورونا فیروس

  .والخاصة العامة األفراح قاعات جمیع غلق-

   .صحیة ألغراض ّالمعدة غیر التدلیك ومراكز الحمامات جمیع غلق-

  .والخاصة العامة للعموم المفتوحة المسابح غلق-

 الریاضیة الفضاءات وجمیع الخاصة و العامة الریاضة قاعات غلق-
  .للعموم المفتوحة

  .لجماعیةا والتظاھرات األنشطة كل منع-

  .بالشیحیة األسبوعیة السوق غلق-

 ال والشاھدین العروسین بحضور الزواج عقود إبرام عند االكتفاء-
  .غیر

  .للبلدیة التابعة العقود قاعة تسویغ تعلیق-

  .والخاصة العامة الحفالت رخص إسناد تعلیق-

 المأكوالت و المرطبات لبیع المعدة والمحالت والمطاعم المقاھي غلق-
 الخامسة الساعة وحتى مساء الرابعة الساعة من وذلك نوعھا كان مھما

  .الغد یوم صباح من

  .بالمقاھي الورق ولعب الشیشة استعمال منع-

 والمطاعم والمشربات للمقاھي بالنسبة الكراسي استعمال منع-
  .متباعدة بطاوالت واالكتفاء المأكوالت لبیع المعدة والمحالت

 الطریق،وإلزام قارعة على والمرطبات ومشتقاتھ الخبز بیع منع-
 متناول في تركھا وعدم للغرض ّمعد بمكان بحفظھا المحالت أصحاب
 الخدمة إسداء أعوان بین البیع عملیة عند الفصل وجوب مع الحرفاء
  .االستخالص وأعوان

 المحالت وأعوان المرطبات بیع ومحالت المخابز أعوان إلزام-
  .الواقیة فازاتالق باستعمال للعموم المفتوحة

 والتعقیم الضروریة االحتیاطات بأخذ الكبرى التجاریة الفضاءات إلزام-
 الحرفاء ّلكل المعقم السائل توفیر ،مع الحرفاء ازدحام ّتجنب و المستمر

 بعملیة ّوالمكلفین للخدمات المسدین األعوان على والتأكید دخولھم عند
  .الواقیة تالقفازا بارتداء السواءّ حد على  االستخالص

 قبل من المرتكبة الخروقات بجمیع المعنیة السلط إعالم ضرورة-
  .الذاتي الصحي بالحجر المعنیّین البلدیة المنطقة متساكني

 ّالمقررة العقوبات القرار ھذا ألحكام مخالفة كل على تطبّق :2 الفصل
 من مخالفة كل عن یترتب ،كما العمل بھا الجاري والتراتیب بالقوانین

   .الفوري الغلق للعموم المفتوحة المحالت أصحاب قبل

 ّالمحلیة،وینفذ للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:3 الفصل
 أحكامھ وتبقى .صفاقس والي لدى وإیداعھ البلدیة بمقر تعلیقھ بمجرد
  .آخر إشعار حین إلى المفعول ساریة

 بالشیحیة  بلدیةال الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب:4 الفصل
                                   .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان

                                                                                       
                                                 

        

  لدیةب رئیس
  دباش  امیرة

  
-----------------  
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  الدرج ماجل العوادنة بوجربوع األعشاش

  

 بتغییر یتعلق 2019 دیسمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  البلدیة تسمیة

  2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة  جلسة محضر من مستخرج

  البلدیة تسمیة تغییر المتعلقة 2019  دیسمبر 19 بتاریخ المنعقدة  

  :للــــــجلسة الـــــــقانوني ــــاراإلطــــــ

 الدورة  جلسة انعقدت  المحلیة الجماعات مجلة من 220 بالفصل عمال
 حسب أعاله بالتاریخ  البلدي للمجلس  2019 لسنة الرابعة العادیة

  :األعضاء السادة وبحضور البلدیة رئیس من الموجھة ات االستدعاء

  العشي دمحم       البلدیة رئیس

 ,العشي المانع :  التصرف ومتابعة المالیة شؤونال لجنة رئیس

 العشي حافظ:    األشغال لجنة رئیس 

 ,سالمة ھشام :   لوالتواص اإلعالم لجنة رئیس ’

   الجربوعي عمار: الرشیدة والحوكمة التشاركیة الدیمقراطیة لجنة رئیس 

  العوادني مراد       : والصحة البیئة لجنة رئیس

 عضو     :العیاشي عامر

   ,الجربوعي مریم:   االجتماعیة لشؤونا لجنة ورئیس أول مساعد

 الزایدي الجربوعي :     اإلداریة الشؤون لجنة رئیس

 صالح بن الھادي دمحم والثقافة الشباب لجنة رئیس ,

 العشي نجاة الفرص وتكافئ المساواة لجنة رئیس

  .میالد بن ناجح العام والكاتب عضو سعد أمل

 آمنة ,عشيال أمینة ,الحطیط ھیفاء ,من كل  )عذر بدون ( وتغیب
  العشي والعجمي سالمة سعیدة ,الدزیري

  البلدیة اسم تغییر :      األعمال جــــــدول

  

  

  

  

  

  :المـــــــداوالت

 تسمیة تغییر یتم" المحلیة الجماعات مجلة من 202 للفصل تطبیقا
 بأغلبیة البلدي المجلس علیھا یصادق خاصة بمداولة مقرھا أو البلدیة

 البلدي المكتب مقترح  البلدي المجلس أعضاء تداول "أعضائھ ثلثي
 " اسم یحمل وحید مقترح تقدیم تم حیث البلدیة اسم بتغییر المتعلق

 األعضاء جمیع صادق والنقاش التداول وبعد "الــــنور بــــــلدیة
 بوجربوع األعشاش بلدیة" من البلدیة اسم تغییر على الحاضرین

  ."ــنورالــ بــــــلدیة " اسم إلى "الدرج ماجل العوادنة

 التسمیة تغییر على المصادقة بقرار الوالي إعالم یتم أن وعلى
  .القانون علیھ ینص ما حسب المتاحة الوسائل بجمیع بھ والتعریف

  

  بلدیة رئیس    
  العشي  دمحم    
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


