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ي، مهندس رئيس بوكالة التنقيب سمي السيد توفيق الجالص  .2018 نوفمبر 21مؤرخ في البحري  من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد قراربمقتضى  قرار من وزير الفالحة والموارد المائية والصيد بمقتضى     .دارات العموميةإلا في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي ، المياهعن    .العمومية في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي اإلدارات ،المياهسمي السيد غسان البحريني، مهندس أول بوكالة التنقيب عن   .2018 نوفمبر 21رخ في مؤالبحري 
 

 ديسمبر 17 مؤرخ في 2018 لسنة 1060أمر حكومي عدد   
 وخاصة الفصول 2018 ماي 9 المؤرخ في 2018 لسنة 29عدد وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون األساسي   المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، 2016مارس  24 المؤرخ في 2016 لسنة 22وعلى القانون األساسي عدد   طالع على الدستور،بعد اال  باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،  إن رئيس الحكومة،  .للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقهاللجماعات المحلية وبالمواقع االلكترونية للجماعات المحلية ر بالجريدة الرسمية  يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النش2018

 ديسمبر 31 المؤرخ في 1965 لسنة 46وعلى القانون عدد    منها،387 و382 و368و 355 و346 و331 و320 و314 و311 و276 و261 و224و 218 و216 و202 و191 و176 و156 و149 و143 و141و 140 و124 و122 و111 و88 و79 و78 و76 و62 و57و 55 و50 و46 و45 و41 و36 و34 و30 و28 و26 و25
 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 1685وعلى األمر عدد   بالد التونسية،لمنه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية ل 26 وخاصة الفصل 1966 المتعلق بقانون المالية لسنة 1965
  ،2006 نوفمبر 20 المؤرخ في 2006 لسنة 3050باألمر عدد المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه  المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وأساليب تسيير 2000

ية للجماعات المحلية باللغة ويكون النشر بالجريدة الرسم  www.jocl.tn:ليه عبر العنوان التاليإخاص يتم النفاذ يخصص للجريدة الرسمية للجماعات المحلية موقع الكتروني   .أو صيرورتها باتة  للجماعات المحلية إال بعد انقضاء أجل االعتراض دون حصوله ة الرسمية للجمهورية التونسية لنشرها بالجريدة الرسمية المطبع من مجلة الجماعات المحلية إلى 143المنصوص عليها بالفصل العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة وال تتولى الجماعات المحلية توجيه القرارات ذات الصبغة   .الوثائق المذكورة أعاله إلى المجلس األعلى للجماعات المحليةنسخة الكترونية مؤمنة من كما توجه الجماعات المحلية   .إلدراجها بهذه الجريدةللجماعات المحلية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية من المداوالت والتقارير المعنية بالنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية بحسب الحالة، توجيه نسخة الكترونية مؤمنة  تتولى الجماعات المحلية والمجلس األعلى الفصل األول ـ  في النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية  الباب األول  :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه  .وعلى رأي المحكمة اإلدارية  . المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد   ،المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها 2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد وعلى األمر الرئاسي  ) 60(الجاري به العمل نشرها بها وذلك في أجل أقصاه ستون المحلية المداوالت والتقارير والوثائق التي يقتضى التشريع باستثناء القرارات الترتيبية، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات   .ونية مؤمنة مع السماح بتنزيلهاالكترمقابل إصدار الجريدة الرسمية للجماعات المحلية في صيغة  ـ تتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية دون 2الفصل   .باللغتين الفرنسية واالنقليزية وذلك على سبيل اإلعالمكما يمكن كذلك نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية   .العربية   .األسبوعوتصدر الجريدة الرسمية للجماعات المحلية مرتين في   .ورقية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشرالمحلية، يتم نشر القرارات في طبعة بطلب من الجماعات و  . بنسخة منها بكل الوسائل المؤمنةإبالغهايوما من تاريخ 
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يا للمالية المحلية المنصوص عليه ـ التقرير السنوي للهيئة العل  :المحلية الوثائق التاليةتنشر في أعداد خاصة من الجريدة الرسمية للجماعات  المحلية نسخ ورقية من كل عدد من الجريدة الرسمية للجماعات  ـ تحيل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية خمس 3الفصل   .للجماعات المحلية كلما اقتضت الحاجة ذلكار أعداد خاصة من الجريدة الرسمية كما يمكن إصد  .من مجلة الجماعات المحلية 55المجلس األعلى للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل ـ التقارير التقييمية لعمليات نقل الصالحيات التي يعدها   .جوان من السنة الموالية من مجلة الجماعات المحلية وذلك قبل موفى شهر 62بالفصل  مشترك يحيل مباشرة إلى الموقع  المحلية لنشر القرارات عبر رابط ـ يخصص جزء من الموقع االلكتروني للجماعة 4الفصل   األعلى للجماعات المحليةفي النشر بالمواقع االلكترونية للجماعات المحلية والمجلس   القسم األول  مواقعها االلكترونية وبوابتها االلكترونيةرارات الجماعات المحلية والوثائق ذات الصلة على في نشر ق  الباب الثاني  .إلى المجلس األعلى للجماعات المحلية واألرشيف الوطني أيام ) 5(ك في أجل أقصاه خمسة على محمل ورقي أو رقمي وذلوفي فضاءات مفتوحة للعموم تخصصها الجماعات المحلية للغرض يوما بمداخل مقراتها ومقرات الدوائر البلدية ) 15(خمسة عشر وملخص لمداوالت مجالسها حاملة لتاريخ بداية التعليق، لمدة يتم تعليق نسخ من قرارات الجماعات المحلية  ـ 6الفصل   ق ذات الصلةفي تعليق قرارات الجماعات المحلية والوثائ  الباب الثالث  .موقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحليةالالرسمية للجماعات المحلية عبر رابط مشترك يحيل مباشرة إلى للجماعات المحلية التي يخصص بها مكان تدرج به الجريدة بعة أشهر من تركيزه استغالل البوابة االلكترونية أقصاه أر ـ يتولى المجلس األعلى للجماعات المحلية في أجل 5الفصل   في النشر بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية  القسم الثاني  . من هذا األمر الحكومي5المحلية المشار إليها بالفصل  للجماعات المحلية وبوابة الجماعات  الرسميةالرسمي للجريدة   .ومدتهاالصلة، مع مراعاة اآلجال المتعلقة بالحاالت الخاصة للتعليق  أو المداولة أو المصادقة على الوثيقة ذات من تاريخ اتخاذ القرار

هذا األمر الحكومي حيز النفاذ بعد انقضاء  ـ يدخل 7الفصل   أحكام ختامية  الباب الرابع  .ال يتم تعليق القرارات الترتيبية إال بعد دخولها حيز النفاذ  مختار الهمامي  ير الشؤون المحلية والبيئةوز  اإلمضاء المجاور    .2018 ديسمبر 17تونس في   .األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا 8الفصل   .التونسية أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية 3أجل 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مؤرخ قرار    يس تقييم أداء يتعلق بضبط مقاي 2018 ديسمبر 25 في  لسنة 54وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد ، كما تم تنقيحها 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973لسنة  81   وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد   ،  المتعلق بمجلة الجماعات المحلية2018ماي  9 المؤرخ في 2018 لسنة 29 وعلى القانون األساسي عدد  ،2007ديسمبر  18 المؤرخ في 2007 لسنة 65وخاصة القانون األساسي عدد العمومية المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة   المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات1975ماي  14 المؤرخ في 1975 لسنة 35وعلى القانون األساسي عدد   لدستور، طالع على ااال بعــــد  إن وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية،   .الجماعات المحلية
لمتعلق بقانون المالية  ا2013 ديسمبر 30 المؤرخ في 2013  ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 37وعلى القانون عدد   ، منه66 وخاصة الفصل ،2014لسنة 
 أفريل 16 المؤرخ في 1992 لسنة 688وعلى األمر عدد   ،القروض ومساعدة الجماعات المحلية المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق 1975
م اإلداري والمالي لصندوق القروض  المتعلق بضبط التنظي1992   ،دة الجماعات المحلية وطرق تسييرهومساع


