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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  سوسة

  

 لقیتع 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
  السیاحیة الحافالت توقف و وقوف تحدید بقرار

 و سوسة مدینة بوسط السیاحیة الحافالت توقف و وقوف تحدید قرار
  محیطھا

  بلدیة رئیس      
  خالد اقبال دمحم     

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

  

  المنستیر

  

 یتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد قرار
 لـمنظمـي البلـدي العمـومـي للملـك وقتـيال اإلشغـال معلــوم بضــبط
  واأللعاب السرك

 العمـومـي للملـك الوقتـي اإلشغـال معلــوم ضــبط :األول الفصـل
 المربع للمتر دینار 0,200 بحساب واأللعاب السرك لـمنظمـي البلـدي
 المعتمدة المساحات فیھا تتجاوز التي الحاالت في الیوم، في الواحد
  .أیّــام سبعــة االنتصاب مدة وتتجاوز مربع متر 500

 في المؤرخ 449 عدد القرار أحكام القرار ھذا یكمل :الثانـي الفصـل    
  .2018 دیسمبر 28

 بھا البلـدي والقـابض المنستیـر لبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل    
  .القـرار ھذا بتنفیذ ّیخصھ فیما ّكل ّمكلفـان

                          
                          

  بلدیة رئیس    
  مرزوق  المنذر

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

  

 یتعلق 2019 جویلة 16  في مؤرخ 2019   لسنة 29 عدد قرار
 الـمـنـزلـیــة غـیــر الفـضـــالت رفـــع مـــعــلــوم بمـــــراجعــة

  الـعـمـومـیـــة ـمــؤســسـاتال نــشــــاط مــن الــمــتــأتــیـــة

 غـیــر الفضـــالت رفــــع معلـــــوم تعــریفـة ضبطـت :األول الفصـل
 كـمـا الـعـمــومـیــة الـمـؤسـسات نـشــاط مـن الـمـتــأتـیــة الـمـنــزلـیـــة

   :یـلــــــي

 / ملیم 15 :بـــورقـیــبــة فـطــومـة الـجـامـعـي الـمـسـتـشـفـى *     
  .اللتــر

 :والـتـكــویــن الـعـالــي للـتـعـلــیـم الـعـمــومـیـة الـمـؤسـسات *     
  .اللتــر / ملیم 10

   .اللتــر / ملیم 25 :الـمــؤسـسـات بــاقـي *     

 القـــــابض والسید للبلدیـــة العـــام الكاتـــب السید :الثاني الفصل
  .القـــــــرار ھـــــذا بتنفیـــذ ّصــھیخ فیما كل مكلفــان البلـــــدي

  

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2019 جوان 11  في مؤرخ 2019   لسنة 30 عدد قرار
 الـمـنـسـتـیــــر بلـدیــة بیـن خدمات إسـداء اتفاقیة بإبـــرام

  نـسـتـیــــــربـالـمـ بـورقـیـبـة فـطـومـة الـجامـعـي والـمـسـتـشـفـى

 بلـدیــة بیـن خدمات إسـداء اتفاقیة إبـــرام :األول الفصـل
 بـورقـیـبـة فـطـومـة الـجامـعـي والـمـسـتـشـفـى الـمـنـسـتـیــــر

  .بـالـمـنـسـتـیــــــر

 كـمـا الـخــــدمــــــات إســــداء أثـــــمــــان ضـبـطــت :الثاني الفصل
   :یـلــــــي

  .دینار 121,500 :ّجـــثـــــة لـدفـن قـبــر وبـنـاء ـفـرح *     

  .دینار 32.400 :رضیع لـدفـن قـبــر وبـنـاء حـفـر *     
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 :إنـسـان لـجـسـم تـابع عضو لـدفـن قـبــر وبـنـاء حـفـر *     
   .دینار 24.300

 :مـتــر بعمـق مشیمات على تحتوي بالستیكیة حاویة وردم حـفـر *     
  دینار 24.300

 فــواتـیـــــــر على بـنــاء الـخـدمـات ھاتـھ استخالص :الثالث الفصل
      .للـغـــــــرض تـعـد

 القـــــابض والسید للبلدیـــة العـــام الكاتـــب السید :الـرابـع الفصل
  .القـــــــرار ھـــــذا بتنفیـــذ ّیخصــھ فیما كل مكلفــان البلـــــدي

  لدیةب رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

  مدنین

  

 بقرار یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020مارس 06 في مؤرخ

 سنة خالل باالختبارات الخارجیة المناظرات طریق عن شغورھا سد
  مدنین بلدیة لفائدة 2020

 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020 ارسم 06في مؤرخ قرار
 خالل باالختبارات الخارجیة المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد

  .مدنین بلدیة لفائدة 2020 سنة

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

  

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

  

  میدون جربة

  

 بقرار یتعلق 2019 مارس 28  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 حدود وضبط بآركو بلدیة دائرة بإحداث یتعلق 2019 ةلسن  24عدد

  میدون جربة ببلدیة البلدیة الدوائر

 على االطالع بعد      , میدون جربة بلدیة رئیس قــــــــــــرارإن
 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

 ىوعل, منھ 226 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق
 المتعلق  1985 أفریل 08 في مؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر

 2000 لسنة 911 عدد األمر وعلى, میدون جربة بلدیة بإحداث
 البلدیة الدوائر وظائف بضبط المتعلق 2000 ماي 2 في المؤرخ
 2 في مؤرخ 2007 لسنة 735 عدد باألمر المنقح  تسییرھا وطرق
 1977 مارس 4 في المؤرخ یةالداخل وزیر قرار وعلى, 2007 أفریل

 الداخلیة وزیر  قرار وعلى ,بجربة بلدیة دوائر سبع بإحداث المتعلق
 الترابیة المناطق وتحدید بضبط المتعلق 1980 ماي 15 في المؤرخ

 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر  قرار وعلى,مدنین والیة لمعتمدیات
 حدود طوضب معقل ببني بلدیة دائرة بإحداث المتعلق 1995 ماي

 جلسة محضر وعلى, مدنین والیة من میدون جربة ببلدیة البلدیة الدوائر
 وعلى, 2018 أوت 04 بتاریخ البلدي للمجلس االستثنائیة الدورة
   ، 2019 مارس 29 بتاریخ المنعقد میدون جربة بلدیة مجلس مداولة

 ما رقــــــــــر                                                     
 الدوائر الى میدون جربة بلدیة تنقسم  : األول الفصل: یـــــــــــــــــــــلي

 ـــــــ               میدون دائرة ــــــــ              : التالیة الخمس البلدیة
 ـــــــ               سدویكش دائرة ـــــــ                        الماي دائرة
   : الثاني الفصل     أركو دائرة ـــــــ               معقل بني دائرة

 4 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار حسب الماي دائرة حدود ضبطت*
 سدویكش دائرتي حدود ضبطت *  . أعاله الیھ المشار 1977 مارس
 1995 ماي 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار حسب معقل وبني

 بالخط آركو دائرة حدود ضبطت *   : الثالث الفصل. أعاله الیھ المشار
 ـ ر ـ ذ ــ د ــ خ ــ ح ــ ج ــ ث ــ ت ــ ب أــ ) المغلق األضالع المتعدد

 ــ م ــ ل ــ ك ــ ق ــ ف ــ غ ــ ع ــ ظ ــ ط ــ ض ــ ص ــ ش ــ س ــ ز
      : القرار لھذا  المصاحب بالمثال األحمر باللون المبین (  و ــ ه ــ ن

 مارا البحر شاطئ یتبع و ( أ النقطة ) أغیر برج من الحد ینطلق  -
 نادي نزل, قاروس ،سیدي رقة ،راس ،المنزل علي ،سیدي سلیم بسیدي
 نزل إلى یصـــــل و طانیت نزل, حضریة ،للـھ المتوسط األبیض البحر

 النقطة)م270  حدود في الغرب نحو یتجھ ثم ( ر النقطة )ھیلیـــــوس
 نحو یتجھ النقطة ھاتھ من و م400 بعد  (س نقطةال) إلى وصوال (ز

 إلى «جربة إكتشف» الترفیھي للمركب الجنوبي السیاج متبعا الغرب
 یتجھ النقطة ھذه من و (ش النقطة) (RL941) المحلیة الطریق حدود
 (ص النقطة) RR209 الجھویة الطریق مع تقاطعھ حد إلى الشمال نحو

 بعد و  المذكورة الطریق متبعا الغرب نحو  یتجھ النقطة ھذه من و
 قبلة یتجھ ،(النقطةغ) یاتي سیدي اإلبتدائیة مدرسة من مترا 400 مسافة
 نحو ینعطف ثم ،( ف النقطة ) مترا400 حدود في الرملي المسلك متبعا

 الطیب موالي مسجد إلى المؤدي المسلك مع تقاطعھ حدود إلى الشرق
 إلى المسلك متبعا الغرب نحو ھیتج ثم ،( ك النقطة ) الفسقیة إلى وصوال

 نحو یتجھ النقطة ھذه من و( ل النقطة ) بتمالل اإلبتدائیة المدرسة حدود
 نحو ثم ( م النقطة )مترا 2000 حدود إلى الموجود المسلك متبعا القبلة

 المحلیة الطریق حدود إلى العزموني بمسجد مارا الغرب
(RL945)برج نحو یتجھ ثم( ھـ النقطة ) آغیر و میدون بین الرابطة 
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 المتعدد الخط حسب میدون دائرة حدود ضبطت*.االنطالق نقطة اغیر
 س ــ ز ـ ر ـ ذ ــ د ــ خ ــ ح ــ ج ــ ث ــ ت ــ ب أــ ) المغلق األضالع

 ــ ي ــ و ــ ه ــ ن ــ م ــ ل ــ ك ــ ف ــ ق ــ غ ــ ظ ــ ط ــ ض ــ ص ــ
 ــ 'ش ــ 'س ــ 'ز ـ 'ر ـ 'ذ ــ 'د ــ 'خ ــ 'ح ــ 'ج ــ 'ث ــ 'ت ــ 'ب ــ 'أ

 األخضر باللون المبین (  'ق ــ 'ف ــ 'ع ــ 'ظ ــ 'ط ــ 'ض ــ 'ص
 راس من الحد ینطلق  -         : القرار لھذا  المصاحب بالمثال

 , بیاتي مارا البحر شاطئ الغرب نحو ویتبع (أ النقطة ) تاقرماس
 النقطة ) كركر ظھرة مسلك الى ویصل بكور سیدي میدون دار نزل

 مع تقاطعھ حتى المذكور المسلك الغربي الجنوب نحو یتبع ثم( خ
 النقطة ھاتھ ومن , عیاد بن وبرج فضلون جامع بین الرابط المسلك
 تقاطعھ حد الى بعروس بجامع مارا آخر بمسلك الجنوب نحو یلتحق

 الجنوب نحو یتجھ ثم  (ك النقطة ) صدغیان المحبوبین بطریق
 ) الھادي بعبد المعروفة بالنقطة 209 الجھویة الطریق حتى الغربي
 اتجاه في الشرقي الجنوب نحو یتجھ النقطة ھاتھ ومن ( ل النقطة
 ن نقطة ) مصطفى غازي جامع ثم ( م نقطة )     العیاطي جامع

 ھـ نقطة ) طبالط جامع اتجاه في مستقیم اصطالحي خط في ومنھ (
 البحر اتجاه في المعبدة الطریق یتبع تم ابیةالشب جامع مستوى الى  (

 البحر ساحل یتبع تم ('أ النقطة) بوشیخ بخرجات یعرف بمكان 
 المحلیة الطریق متبعا الشمال نحو یتجھ ثم ,  آغیر برج حتى 

 یتجھ النقطة ھاتھ ومن ('ج النقطة ) العزموني مفترق حد الى 945
 بن جامع بین الرابط المسلك حدود الى العزموني بجامع مارا شرقا

 متبعا الشمال نحو یتجھ ثم ('خ النقطة ) آركو وجامع عاشور
 نحو یتجھ ثم بتمالل االبتدائیة المدرسة حد الى المذكور المسلك
 نحو یتجھ ثم (الفسقیة ) الماء خزان حد الى المسلك متبعا الشرق
 موالي مسجد إلى المؤدي المسلك مع تقاطعھ حدود إلى  الشمال
 حدود في الرملي المسلك متبعا غربا یتجھ تم ('ر النقطة ) الطیب
 الجھویة الطریق مع تقاطعھ حدود الى الشمال نحو ینعرج مترا500

 إلى الناظور الى المؤدیة الطریق یتبع ثم ( 'س النقطة )  209
 قبلتا متجھا النقطة ھاتھ ومن (ظ‘ النقطة ) المفترق حدود

 ( ع‘ النقطة) مترا530حدود لىإ   RL941 المحلیة متبعاالطریق 
 الترفیھي للمركب الجنوبي السیاج متبعا الشرق إلى ینعرج ثم
 ثم  ( غ‘ النقطة) المعبدة بالطریق التقئھ حد إلى «جربة إكتشف»

 ( ف‘ النقطة) مترا 400 حدود إلى المذكورة الطریق متبعا قبلتا
 ثم ( ق‘ ةالنقط) ھیلیوس لنزل الجنوبي السیاج متبعا شرقا یتجھ ثم 

 بلدیة رئیس   : الرابع الفصل . االنطالق نقطة تاقرماس راس إلى
   القرار ھذا بتنفیذ مكلف میدون جربة

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد

  



 

  1567صفحـة   2020 جوان 01 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   34ــــدد عـ

  

  

  

  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


