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صفحـة 2317

سليمان

الجماعات المحلية

قرار عدد  1لﺴنة  2019مؤرخ ﻓﻲ  2أﻓريل  2019يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلدية سليمان يتعلق بتحييﻦ معاليم اﻷشغال الوقتﻲ
للطريق العام بمناسﺒة ﺣضائر الﺒناء
إن رئيس بلدية سليمان
بعد اﻻطﻼع

علﻰ القانون اﻷساسﻲ عدد  29لﺴنة  2018المؤرخ ﻓﻲ 9
ماي 2018و المتعلق بمﺠلة الﺠماعات المحلية
علﻰ القانون عدد  35لﺴنة  1975المؤرخ ﻓﻲ  14ماي
1975المتعلق بالقانون اﻷساسﻲ لميزانية الﺠماعات المحلية.

و علﻰ مﺠلة المحاسﺒة العمومية الصادرة بمقتضﻰ القانون عدد 81
لﺴنة  1973المؤرخ ﻓﻲ  31ديﺴمﺒر1973
و علﻰ مﺠلة الﺠﺒاية المحلية الصادرة بمقتضﻰ القانون عدد 11
لﺴنة  1997المؤرخ ﻓﻲ  3ﻓيفري1997

و علﻰ اﻷمر عدد  805لﺴنة  2016المؤرخ ﻓﻲ  13جوان 2016

المتعلق بضﺒﻂ تعريفة المعاليم المرخص للﺠماعات المحلية ﻓﻲ
استخﻼصها.

و علﻰ اﻷمر المؤرخ ﻓﻲ  28جانفﻲ  1921المتعلق بإﺣداث بلدية
سليمان.

و علﻰ القرار الﺒلدي المؤرخ ﻓﻲ  06أكتوبر  2016و المصادق
عليه بتاريخ  28ديﺴمﺒر  2016و المتعلق بضﺒﻂ تعريفة المعاليم
المرخص لﺒلدية سليمان ﻓﻲ استخﻼصها

و علﻰ مداولة المﺠلس الﺒلدي ﻓﻲ دورته العادية اﻷولﻰ لﺴنة 2019
المنعقدة بتاريخ  30مارس2019
قرر ما يلﻲ:

الفصل اﻷول:

المﺴاﺣة المغطاة
عدد اﻷيام
المشغولة
بالدينار

معلوم المتر

المﺴاﺣة
المﺒلغ الﺠملﻲ

المربع بالدينار

مﻦ  01إلﻰ  100م6
99,000
مﻦ  01إلﻰ  200م9
247,500

²م 15
25

مﻦ  01إلﻰ  300م12
30
396,500
مﻦ  01إلﻰ  400م15
30
495,000

ما يفوق  400م20
990,000
الفصل الثانﻲ:

45

²م

²م

²م

²
²
²

1.100
²

²م

²

الكاتب العام للﺒلدية مكلﻒ بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالموقع
الرسمﻲ لﺒلدية سليمان
رئيس بلدية
بوبكر هويدي

-----------------قرار عدد  2لﺴنة  2019مؤرخ ﻓﻲ  2أﻓريل  2019يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلدية سليمان المتعلق بالﺠدول التعريفﻲ لمقدار
الخطية اﻹدارية المتعلقة بتراتيب ﺣفﻆ الصحة
إن رئيس بلدية سليمان

يتم تنقيح القرار الﺒلدي المؤرخ ﻓﻲ  06أكتوبر  2016و المصادق
عليه بتاريخ  28ديﺴمﺒر  2016المتعلق بضﺒﻂ تعريفة المعاليم

صفحــة 2318

المرخص لﺒلدية سليمان ﻓﻲ استخﻼصها و تضﺒﻂ تعريفة معلوم
اﻷشغال الوقتﻲ للطريق العام بمناسﺒة ﺣضائر الﺒناء كما يلﻲ:

بعد اﻹطﻼع علﻰ القانون اﻷساسﻲ عدد  29لﺴنة  2018المؤرخ

ﻓﻲ  9ماي  2018و المتعلق بمﺠلة الﺠماعات المحلية.
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و علﻰ القانون عدد  35لﺴنة  1975المؤرخ ﻓﻲ  14ماي 1975
المتعلق بالقانون اﻷساسﻲ لميزانية الﺠماعات المحلية.
و علﻰ القانون عدد  30لﺴنة  2016المؤرخ ﻓﻲ  5أﻓريل 2016

و المتعلق بمخالفة تراتيب الصحة بالمناطق الراجعة للﺠماعات
المحلية.

و علﻰ مﺠلة المحاسﺒة العمومية الصادرة بمقتضﻰ القانون عدد 81
لﺴنة  1973المؤرخ ﻓﻲ  31ديﺴمﺒر1973
و علﻰ مﺠلة الﺠﺒاية المحلية الصادرة بمقتضﻰ القانون عدد 11
لﺴنة  1997المؤرخ ﻓﻲ  3ﻓيفري1997.

و علﻰ اﻷمر المؤرخ ﻓﻲ  28جانفﻲ  1921المتعلق بإﺣداث بلدية
سليمان.

و علﻰ اﻷمر عدد  1866لﺴنة  2007المؤرخ ﻓﻲ  23جويلية
2007المتعلق بضﺒﻂ قائمة المخالفات لتراتيب ﺣفﻆ الصحة
بالمناطق الراجعة للﺠماعات المحلية و الخطايا المﺴتوجﺒة.

و علﻰ اﻷمر عدد  805لﺴنة  2016المؤرخ ﻓﻲ  13جوان 2016

المتعلق بضﺒﻂ تعريفة المعاليم المرخص للﺠماعات المحلية ﻓﻲ
استخﻼصها.

و علﻰ اﻷمر عدد  433لﺴنة  2017المؤرخ ﻓﻲ  10أﻓريل 2017

المتعلق بضﺒﻂ الخطايا و المخالفات المتعلقة بتراتيب ﺣفﻆ الصحة و
النظاﻓة العامة بالمناطق الراجعة للﺠماعات المحلية.

و علﻰ مداولة المﺠلس الﺒلدي ﻓﻲ دورته العادية اﻷولﻰ لﺴنة 2019
المنعقدة بتاريخ  30مارس2019
قرر ما يلﻲ:

الفصل اﻷول :ﺿﺒطﺖ تعريفة الخطايا اﻹدارية المتعلقة بتراتيب
ﺣفﻆ الصحة كما يلﻲ:

1اﻹلقاء العشوائﻲ للفضﻼت المشابهة للفضﻼت المنزلية و المتأتيةمﻦ المؤسﺴات و المنشآت و المحﻼت المعدة لممارسة اﻷنشطة
التﺠارية أو الحرﻓية أو الﺴياﺣية أو وﺿعها ﻓﻲ أوعية ﻻ تﺴتﺠيب
للمواصفات المحددة مﻦ قﺒل الﺠماعة المحلية المعنية أو ﻓﻲ اﻷماكﻦ
غير المخصصة لها( مقدار الخطية 1000د).
2تلويث اﻷرصفة أو الطرقات أو الﺴاﺣات العمومية مﻦ جراءتصريﻒ المياه المﺴتعملة مﻦ المحﻼت المعدة لممارسة اﻷنشطة
التﺠارية أو الحرﻓية أو المعدة للﺴكنﻰ أو اﻹدارية( مقدار الخطية
500د).

3ترك أثاث أو معدات زال اﻹنتفاع بها أو هياكل مختلﻒ وسائلالنقل باﻷرصفة أو بالطرقات أو بالﺴاﺣات أو الحدائق العمومية أو
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باﻷراﺿﻲ غير المﺒنية أو بمﺠاري المياه و اﻷودية و الشواطئ .
(مقدار الخطية 500د).
4إتﻼف الحاويات أو الﺴﻼت الحائطية للفضﻼت الموﺿوعة ﻓﻲاﻷماكﻦ العمومية( .مقدار الخطية 500د).

5عدم تنظيﻒ أرض غير مﺒنية مﻦ قﺒل مالكها أو المتصرف ﻓيهاﺣﺴب الحال( .مقدار الخطية 700د).

6عدم تﺴييج أرض غير مﺒنية مﻦ قﺒل مالكها ﻓﻲ اﻷجل المحددبقرار رخصة الﺒناء أو بالقرار اﻹلزامﻲ بالتﺴييج إذا تﺒيﻦ أنها
أصﺒحﺖ مصﺒا للفضﻼت( .مقدار الخطية 700د).

7تربية الحيوانات لغاية تﺠارية داخل المحﻼت الﺴكنية مما يتﺴﺒبﻓﻲ تكاثر الحشرات و إزعاج راﺣة اﻷجوار أو العموم أو اﻹﺿرار
بهم .و يراعﻰ ﻓﻲ ذلك عدد الحيوانات و أهمية المﺴاﺣة المﺴتغلة و
تأثيرهما علﻰ الوﺿع الﺒيئﻲ( .مقدار الخطية 500د).

8عدم توﻓير و صيانة و تنظيﻒ المركﺒات الصحية داخل المحﻼتلممارسة اﻷنشطة التﺠارية أو الحرﻓية طﺒقا للشروط الصحية
المحددة مﻦ قﺒل الﺠماعة المحلية المعنية أو استغﻼلها ﻓﻲ أغراض
أخرى أو تعمد غلقها ﻓﻲ وجه مرتادي المحﻼت المذكورة( .مقدار
الخطية 1000د).

9عدم اﺣترام الشروط الصحية بالمحﻼت المفتوﺣة للعموم والمتعلقة بالخدمات المﺴداة بالنزل و الحمامات و قاعات الحﻼقة و
التﺠميل و التمﺴيد و قاعات اﻷﻓراح و غيرها( .مقدار الخطية
1000د).

10عدم تخصيص ﺣاويات مهيأة للغرض داخل المحﻼت المفتوﺣةللعموم كالمقاهﻲ و المطاعم و النزل و غيرها( مقدار الخطية
500د).

11نقل أو عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية بوسائل أو ﻓﻲظروف ﻻ تﺴتﺠيب للظروف الصحية المحددة مﻦ قﺒل الﺠماعة
المحلية المعنية ,و يقع اﻹذن بالحﺠز الفوري لتلك المواد بقرار مﻦ
رئيس الﺠماعة المحلية( مقدار الخطية 1000د).
12اﻹﺿرار بالمﺴاﺣات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهاتالعمومية أو المناطق الخضراء( مقدار الخطية 300د).

13استعمال المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أوالمناطق الخضراء لنشاط تﺠاري أو صناعﻲ أو غيرها دون
ترخيص أو التﺴﺒب ﻓﻲ ﺣرق و إتﻼف المزروعات( مقدار الخطية
500د).

14إﺣداث أي نوع مﻦ الضﺠيج أو الضوﺿاء المتأتﻲ مﻦالمحﻼت المعدة لممارسة اﻷنشطة التﺠارية أو الحرﻓية المنتصﺒة
بالتﺠمعات الﺴكنية أو مﻦ المحﻼت المعدة للﺴكنﻰ أو مﻦ قاعات
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اﻷﻓراح ﻓﻲ غير اﻷوقات المحددة مﻦ قﺒل الﺠماعة المحلية المعنية
(مقدار الخطية 300د).

15-ﺣرق الفضﻼت بمختلﻒ أنواعها( مقدار الخطية 500د).

16عدم توﻓر الشروط الصحية للمداخﻦ بالمحﻼت المعدة لممارسةاﻷنشطة التﺠارية أو الحرﻓية كالمطاعم و الحمامﺖ و غيرها أو
ﻓقدانها أو وجود خلل بها( مقدار الخطية 1000د).

17التﺴﺒب ﻓﻲ انﺒعاث روائح كريهة مﻦ أنشطة صناعية أو غيرها(مقدار الخطية 1000د).

18-إزالة أغطية الﺒالوعات( مقدار الخطية 1000د).

19اﻹﺿرار بقنوات تصريﻒ مياه الشرب أو المياه المﺴتعملة أومياه اﻷمطار( مقدار الخطية 1000د).
20رمﻲ الفضﻼت بمﺠاري المياه و اﻷودية( مقدار الخطية1000د).

21عدم اﺣترام التدابير الﻼزمة للمحاﻓظة علﻰ الﺠمالية الحضريةو العمرانية و الﺒيئية و تراتيب الﺒناء بالشوارع و الﺴاﺣات و
الفضاءات العمومية و الخاصة( مقدار الخطية 700د).

22إلقاء اﻷتربة و ﻓضﻼت الﺒناء و الحدائق مهما كان ﺣﺠمهاباﻷماكﻦ غير المخصصة لها مﻦ قﺒل الﺠماعة المحلية المعنية
(مقدار الخطية 500د).

الفصل الثانﻲ :الكاتب العام للﺒلدية مكلﻒ بتنفيذ هذا القرار الذي
ينشر بالموقع الرسمﻲ لﺒلدية سليمان
رئيس بلدية
بوبكر هويدي

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

قرار عدد  2لﺴنة  2020مؤرخ ﻓﻲ  3ﻓيفري  2020يتعلق
بحول تطﺒيق مقتضيات الفصل  19مﻦ اﻷمر عدد  5283لﺴنة
2013المؤرخ ﻓﻲ  18نوﻓمﺒر2013

مﻦ رئيس بلدية سليمان الﻰ الﺴيد وزير المالية.

الموﺿوع :ﺣول تطﺒيق مقتضيات الفصل  19مﻦ اﻷمر عدد
5283لﺴنة  2013المؤرخ ﻓﻲ  18نوﻓمﺒر2013.

و بعد ,تﺒعا ﻷﺣكام الفصل  19مﻦ اﻷمر عدد  5283لﺴنة 2013
المؤرخ ﻓﻲ  18نوﻓمﺒر  2013المتعلق بضﺒﻂ معايير و إجراءات
و شروط إسناد التمويل العمومﻲ للﺠمعيات.

أتشرف بمدكم بتقرير سنوي يتضمﻦ ﺣﺠم التمويل الذي أسندته بلدية
سليمان لفائدة الﺠمعيات الرياﺿية و المنظمات ذات الصﺒغة

صفحــة 2320

اﻻجتماعية و الثقاﻓية و لفائدة ودادية أعوان بلدية سليمان بعنوان
تذاكر اﻷكل و مﺴاعدات اجتماعية و تدخﻼت لفائدة الشﺒاب و إقرار
منح لفائدة اللﺠان و الﺠمعيات و الفرق الثقاﻓية و ذلك ﻓﻲ إطار
تمويل نشاطها العادي مثلما يتضح مﻦ الﺠدول الموالﻲ:

اسم الﺠمعية

المنحة المﺴندة بعنوان سنة 2019

جمعية المﺴتقﺒل الرياﺿﻲ بﺴليمان

أوجه اﻹسناد

200.000,000
النشاط العادي

اولمﺒيك سليمان

87.000,000
النشاط العادي

جمعية نادي الشطرنج

7.000,000
النشاط العادي

جمعية نادي الرياﺿات الﺒحرية بﺴليمان

2.000,000
النشاط العادي

جمعية تنس الطاولة

9.000,000
النشاط العادي

ودادية أعوان بلدية سليمان

58.500,000
النشاط العادي

المﺴاعدات اﻻجتماعية لفائدة

54.000,000
النشاط العادي

أعوان بلدية سليمان

الكشاﻓة التونﺴية ﻓوج سليمان

10.000,000
النشاط العادي

الكشاﻓة التونﺴية ﻓوج سليمان الرياض

4.000,000
النشاط العادي

جمعية الﺒيئة و التنمية

3.000,000
النشاط العادي
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جمعية أﺣﺒاء المكتﺒة و الكتاب

التقنﻲ المشترك لﻺدارات العمومية لفائدة بلدية النفيضة بعنوان سنة

النشاط العادي

إن رئيس بلدية النفيضة.

2020.

3.000,000

جمعية اللﺠنة المحلية للتضامﻦ اﻻجتماعﻲ

بعد اﻹطﻼع علﻰ الدستور،

وعلﻰ القانون اﻷساسﻲ عدد  29لﺴنة  2018المؤرخ ﻓﻲ  09ماي
2018المتعلق بمﺠلة الﺠماعات المحلية،

43.000,000
النشاط العادي

جمعية الشﺒان الﺒاﺣثيﻦ عﻦ عمل

3.000,000
النشاط العادي
المﺠموع

: 483.500,000
رئيس بلدية
بوبكر هويدي

-----------------الكريب

قرار عدد  17لﺴنة  2020مؤرخ ﻓﻲ  21جويلة  2020يتعلق
بقرار يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الﻰ رتﺒة تقنﻲ اول
بالﺴلك التقنﻲ المشترك لﻼدارات العمومية لفائدة بلدية الكريب
بعنوان سنة2020
قرار يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية الﻰ رتﺒة تقنﻲ اول
بالﺴلك التقنﻲ المشترك لﻼدارات العمومية لفائدة بلدية الكريب
بعنوان سنة2020
رئيس بلدية
لطفﻲ الﺴليطﻲ

وعلﻰ القانون عدد  112لﺴنة  1983المؤرخ ﻓﻲ  12ديﺴمﺒر
1983المتعلق بضﺒﻂ النظام اﻷساسﻲ العام ﻷعوان الدولة
والﺠماعات المحلية والمؤسﺴات العمومية ذات الصﺒغة اﻹدارية
وعلﻰ جميع النصوص التﻲ نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد
89لﺴنة  2011المؤرخ ﻓﻲ  23سﺒتمﺒر، 2011
وعلﻰ اﻷمر المؤرخ ﻓﻲ  09جانفﻲ  1957المتعلق بإﺣداث بلدية
النفيضة.

وعلﻰ اﻷمر عدد  821لﺴنة  1999المؤرخ ﻓﻲ  12أﻓريل 1999

المتعلق بضﺒﻂ النظام اﻷساسﻲ الخاص بالﺴلك التقنﻲ المشترك
لﻺدارات العمومية وعلﻰ جميع النصوص التﻲ نقحته أو تممته
وخاصة اﻷمر عدد  114لﺴنة  2009المؤرخ ﻓﻲ  21جانفﻲ
،2009

وعلﻰ اﻷمر الحكومﻲ عدد  291لﺴنة  2019المؤرخ ﻓﻲ 22
مارس  2019المتعلق بضﺒﻂ صيغ وآليات اﻻنتداب والترقية و
الترسيم بالﺒلديات،

وعلﻰ اﻷمر الرئاسﻲ عدد  19لﺴنة  2020المؤرخ ﻓﻲ  27ﻓيفري
 2020المتعلق بتﺴمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلﻰ قرار رئيس بلدية النفيضة المؤرخ ﻓﻲ  18أكتوبر 2019

المتعلق بضﺒﻂ كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلﻰ
رتﺒة تقنﻲ أول بالﺴلك التقنﻲ المشترك لﻺدارات العمومية لفائدة
بلدية النفيضة.
قـــرر مـا يــلﻲ

الفصل اﻷول :يفتح بﺒلدية النفيضة ولفائدتها يوم الثﻼثاء 29سﺒتمﺒر
2020واﻷيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلﻰ رتﺒة
تقنﻲ أول بالﺴلك التقنﻲ المشترك لﻺدارات العمومية بعنوان سنة

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

2020.

قرار عدد  4لﺴنة  2020مؤرخ ﻓﻲ  22جويلة  2020يتعلق
بقرار مﻦ رئيس بلدية النفيضة مؤرخ ﻓﻲ  23جويلية  2020يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلﻰ رتﺒة تقنﻲ أول بالﺴلك
التقنﻲ المشترك لﻺدارات العمومية لفائدة بلدية النفيضة بعنوان سنة

الفصل الثالث :يقع ختم قائمة الترشحات يوم الﺠمعة  28أوت

النفيضة

2020

قرار مﻦ رئيس بلدية النفيضة مؤرخ ﻓﻲ  23جويلية  2020يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلﻰ رتﺒة تقنﻲ أول بالﺴلك

عـــــدد 50

الفصل الثانﻲ :ﺣدد عدد الخطﻂ المراد سد شغورها بــــــــــــــــــــ :
خطة واﺣدة (01) .
2020 .

النفيضة ﻓﻲ  23جويلية

الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  04أوت 2020

2020

رئيس بلدية
عﺒد اللطيﻒ ﺣمودة

صفحـة 2321

المـــــــــــــــــﻼﺣــﻖ

صفحــة 2322
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صفحـة 2323

صفحــة 2324
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الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  04أوت 2020

صفحـة 2325

صفحــة 2326
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