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  ذسيخ ثطبلخ

عمل ساعات ال  

8:30-12:30, 

13:30-17:30 

 

 

 

 

 ضذظخ ثُبء
 

انؼُٕاٌ شبضع 

انجًٕٓضٚخ 3100 

 انمٛطٔاٌ  

 
 

 انًظهحخ اإلزاضٚخ 
 

 يظهحخ ضذض انجُبء ثبنسائطح انجهسٚخ
 بالقرب مه مقهى وبتىن القيروان

 المسؤول السيد

Tel./Fax:                  77 230 044   

I. انٕصبئك انًطهٕثخ 

 

)ّٕٚػح ثّ ذبّطخ   يطهت ػهٗ ٔضق ػبز٘ ثئؼى ضئٛػ ثهسّٚخ رَٕػ شٛد انًسُٚخ يًؼٗ يٍ ؽطف ؽبنت انّطذظخ( 1  

 (ػُٕاٌ انًطاؼهخ ٔيٕػٕع انطّهت

 

ّٙ أٔ ٔصٛمخ أذطٖ فٙ رًهّ   2 ك انطّبنت (  شٓبزح يهكّٛخ ) أطهّٛخ ٔال ٚزؼّسٖ ربضٚد اؼزرطاجٓب صالصخ أشٓط ( أٔ حكى اؼزحمبل

) ّٙ  نهؼمبض يٕػٕع انزّطذٛض ) يؽزٕفٛخ انّشطٔؽ انمبََٕ

 (   ٔطم إٚساع انزّظطٚح ثبنّؼطٚجخ ػهٗ انّسذم أٔ انّؼطٚجخ ػهٗ انّشطكبد 3 
.  

 .   ( شٓبزح إثطاء فٙ ذالص انًؼبنٛى انجهسّٚخ انًٕظّفخ ػهٗ انؼمبض يٕػٕع انطّهت4 

 

) حؽت َٕع انًشطٔع ( يطبثمب نهزّطارٛت انؼًطاَّٛخ انًُزًٙ إنٛٓب  ( َظبئط أٔ أكضط3( يشطٔع ثُبء فٙ صالصخ )5

 ٍ ًّ ّ٘ يطّؼى ثجسٔل ػًبزح انًُٓسؼٍٛ انًؼًبضٍّٚٛ، ٚزؼ انؼمبض يٕػٕع انطّهت، يؼّس يٍ ؽطف يُٓسغ يؼًبض

 انٕصبئك ٔانجٛبَبد انزّبنٛخ
 

1/5000( يضبل يٕلؼٙ نهؼمبض ثًمٛبغ 1  
. 

ٚحزٕ٘ ػهٗ فًب فٕق 1/500( يضبل جًهٙ يمٛبؼّ 2   
اإلرّجبِ،أ(        -   

           حسٔز ٔأثؼبز انؼمبض،ة(        

ّٙ نهًجُٗ  ٔرشزًم ْصِ األيضهخ ٔجٕثب ػهٗ كّم انجٛبَبد انالّظيخ انزٙ يٍ شأَٓب أٌ رؽًح ثبنحكى ػهٗ انًظٓط انربضج

 انًعيغ إلبيزّ ٔكصنك ػهٗ ررظٛض يرزهف يحالّرّ
 

 

 

II. يكبٌ انحظٕل ػهٗ انرسيخ 

 

 يظهحخ ضذض انجُبء ثبنسائطح انجهسٚخ.

 

III. يم عال م  ال

 

 ررزهف يؼبنٛى انجُبء حؽت يؽبحخ انؼمبض انص٘ ؼٛزى ثُبءِ. رمسض ألم لًٛخ نهًؼهٕو ثضالصخ يبئخ زُٚبض. 300 زُٚبض.

 

IV. االجبل انًحسزح نهحظٕل ػهٗ انرسيخ 
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 ٚمغ انجّذ فٙ يطهت انزّطذٛض فٙ أجم ال ٚزؼّسٖ ذًؽخ ٔأضثؼٍٛ )45( ٕٚيب يٍ ربضٚد إٚساع يهّف فٙ انغطع ربوّ 

  انًٕجت

  ٔٚطفّغ فٙ ْصا األجم إنٗ
 .ؼزٍّٛ )60( ٕٚيب إشا كبٌ يضبل انزّٓٛئخ ثظسز اإلػساز -

رؽؼٍٛ )90( ٕٚيب إشا كبٌ انؼمبض يطرّت أٔ يظبٌ أٔ فٙ حسٔز يبئزٙ )200( يزط حٕل انًٕالغ انطّجٛؼّٛخ أٔ  -

 انًٕالغ انضّمبفّٛخ ٔانًٕالغ األصطّٚخ أٔ انًُبؽك انًظبَخ أٔ انًؼبنى انزّبضٚرّٛخ

ٔٚطفّغ فٙ ْصا األجم فٙ حبالد أذطٖ ٔشنك حؽت يٕلغ انؼمبض ػُس ٔجٕة اؼزشبضح اإلزاضح انجهسّٚخ ثؼغ انٓٛبكم 

 اإلزاضّٚخ أٔ جٓبد يرزّظخ

 

V. كٛفٛخ انحظٕل ػهٗ انرسيخ 

 ًطهٕثخرؽهٛى انًهف ٔانزضجذ يٍ رٕفط كبفخ األٔضاق ان                                                                   
      

 انسضاؼخ ٔإجطاء يؼبُٚخ يٛساَٛخ ػُس االلزؼبء                                                                       
    

 انزٙ رزكٌٕ يٍ ػطع انًهف ػهٗ انهجُخ انفُٛخ نطذض انجُبء ٔ                                                       

 يًضم ػٍ انًظهحخ انفُٛخ نهجهسٚخ. ( أ

 يًضم ػٍ اإلزاضح انفطػٛخ نهجُبء. ( ة

 يًضم ػٍ انًؼٓس انٕؽُٙ نهزطاس. ( د

 انزَٕؽٛخ نهكٓطثبء ٔانغبظ. يًضم ػٍ انشطكخ ( س

 يًضم ػٍ انشطكخ انٕؽُٛخ نزٕظٚغ انًٛبِ. ( ط

  ثؼس اؼزٛفبء كم انشطٔؽ انمبََٕٛخ ٔانزطرٛجٛخ، ٚزى إػساز لطاض فٙ انزطذٛض فٙ انجُبء أٔ انطفغ انًؼهم      
  

         رؽهٛى انطذظخ ثؼس زفغ انًؼبنٛى انٕاججخ فٙ انغطع                                                                 
  

 

VI. ًسح فٙ يٛساٌ ضذض انجُبءانمٕاٍَٛ ٔ انزطارٛت انًؼز  
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ّٙ نهجهسّٚـبد 1975يب٘  14انًؤّضخ فٙ  1975نؽُخ  33انمبٌَٕ ػسز  1)                       .انًزؼهّك ثئطساض انمبٌَٕ األؼبؼ

                         

ٍ ٔانًكزطٍٚ انًزؼهّك ثؼجؾ انؼاللبد ثٍٛ انًبنكٛ 1976فٛفط٘  18انًؤّضخ فٙ  1976نؽُخ  35(  انمبٌَٕ ػسز 2     

انًزؼهّك  1977يب٘  25انًؤّضخ فٙ  1977نؽُخ  37نًحالّد يؼّسح نهّؽكُٗ أٔ انحطفخ أٔ اإلزاضح انؼًٕيّٛخ ٔانمبَـٌٕ ػسز 

ّ٘ أٔ  غٍٛ فًٛب ٚرّض رجسٚس كطاء انؼمبضاد أٔ انًحالّد شاد اإلؼزؼًبل انزّجبض ّٕ غٍٛ ٔانًزؽ ّٕ ثؼجؾ انؼاللبد ثٍٛ انًؽ

ّٙ أٔ انًؽزؼًهخ   فٙ انحطفانّظُبػ

 

ّٙ ٔانفٌُٕ  1994فٛفط٘  24انًؤّضخ فٙ  1994نؽُخ  35انمبٌَٕ ػسز  3) ّ٘ ٔانزّبضٚر انًزؼهّك ثئطساض يجهّخ حًبٚخ انزّطاس األصط

 انزّمهٛسّٚخ

       

ّطخ انجبة انًزؼهّك ثئطساض يجهّخ انزّٓٛئخ انزّطاثٛـخ ٔانزّؼًٛط ٔذب 1994َٕفًجط  28انًؤّضخ فٙ  1994نؽُخ  122انمبٌَٕ ػسز  (4

 .انجُبء يُّ انربيػ يٍ انؼُٕاٌ انضّبنش انًزؼهّك ثطذض

 

انًزؼهّك ثؼجؾ رؼطٚفخ انًؼبنٛى انًطّذض نهجًبػبد انًحهّٛخ فٙ  1998جٕٚهٛخ  13انًؤّضخ فٙ  1998نؽُخ  1428األيط ػسز 5)

 .اؼزرالطٓب

 

 خ ػهٗ رُمٛح ٔإرًبو انزّطارٛت انؼبّيخ نهزّؼًٛطانًزؼهّك ثبنًظبزل 2002أكزٕثط  14يؤّضخ فٙ  2002نؽُخ  2683األيط ػسز  6)

 1999أكزٕثط  11انًؤّضخ فٙ  1999نؽُخ  2253انًظبزق ػهٛٓب ثبأليط ػسز 

 

انًزؼهّك ثؼجؾ لبئًخ األشغبل انّطايٛخ إنٗ إزذبل رغٛٛطاد أٔ  1995أٔد  10لطاض ٔظٚط انزّجٓٛع ٔاإلؼكبٌ انًؤّضخ فٙ 7) 

 .ٚخ يمبيخ ٔانزٙ ال ررؼغ نهزّطذٛض فٙ انجُبءإطالحبد ػبّزٚخ ٔػطٔضّٚخ ػهٗ ثُب

انًزؼهّك ثؼجؾ انحبالد اإلؼزضُبئّٛخ انزٙ ال رمزؼٙ انهّجٕء إنٗ  1995أٔد  10( لطاض ٔظٚط انزّجٓٛع ٔاإلؼكبٌ انًؤّضخ فٙ 8

ّ٘ إلػساز ضؼٕو يشبضٚغ انجُبء .يُٓسغ يؼًبض  

َخ نًهّف ضذظخ انجُبء ٔأجم  1995أكزٕثط 19( لـطاض ٔظٚط انزّجٓٛع ٔاإلؼكبٌ انًؤّضخ فٙ 9 ّٕ انًزؼهّك ثؼجؾ انٕصبئك انًك

 .طهٕحّٛزٓب ٔانزًّسٚس فٛٓب ٔشطٔؽ رجسٚسْب

 

 انًزؼهّك ثؼجؾ رطكٛت ٔؽطق ؼٛط انهّجبٌ انفُّٛخ نطذض انجُبء. 1995أكزٕثط 19( لطاض ٔظٚط انزّجٓٛع ٔاإلؼكبٌ انًؤّضخ فٙ 10 

 .حٕل حًبٚخ األضاػٙ انفالحٛخ 1983جط َٕفً 11انًؤضخ فٙ  1983نؽُخ  87انمبٌَٕ ػسز (11

 .حٕل حًبٚخ اٜصبض ٔانًٕالغ انطجٛؼٛخ ٔانؼًطاَٛخ 1986يب٘  9انًؤضخ فٙ  1986نؽُخ  35(انمبٌَٕ ػسز 12

 

 

 

 

 


