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Ref.: INT-166-161-2021-00165 اإلشارة:  Date: 03/07/2021    التاريخ: 

 
 

بشأن الغاء وسحب هوية  GM  2021/  24تعميم إداري رقم 

الضبطية القضائية  لغير مستحقيها وتحديثها للمنوط بهم ضبط 

 المخالفات
 

 

 مدير عام البلدية 

 
 

 

 ( لسننة 33( من  الانان ر م ن  )44تنفيذاً ألحكام نص المادة )بشننر بلدينة الك ين   2016

في منح صفة الضبطية الاضائية لم  يت  تعينه والمن ط به ضبط مخالفنا  لن ائح البلدينة 

 االماك .وتحرير المحاضر والتي تستدعي طبيعة عمله  دخ ل جميع 
 

   وأر الاان ر  د حدد الفئة المن ط به  ضبط المخالفا  والذي  يت  تعيننه  ومن  المن نفي

الحاصننلي  علننه متمنني تخ  نني فنني مشننال التفتننير فنني االعمننال الر ابيننة التنني تتديهننا 

 البلدية.
 

 (  بشننر ت صنية لشننة ننئ ر 2019لسننة  12وعطفاً عله ما جاء بالتعمي  االدامي م ن )

 في منح صفة الضبطية الاضائية لذوي االخت اص ال نيفي. الم نفي 
 

    وحيث انه حالياً ت  اعتماد آلية منح صفة الضبطية الاضائية ل ننائ  التفتنير ) نفافنة

 اعالنا    بيئة ( ضم  الارام االدامي بتعيي  المفتر.
 

   ننان ر ولسننالمة رجننراءا  االعمننال الر ابيننة والتفتننير وتحريننر المخالفننا  وفنن  احكننام 

 البلدية ول ائح مخالفا  البلدية في  ب ل المخالفة نكالً وم ض عاً.
 

  االمر الذي يستلزم الحد من  عندم ت افن  المسنمه واالخت ناص منع مننح صنفة الضنبطية

 الاضائية أو عدم التطاب  الفعلي لمركز عمي الم ن  وبيانا  اله ية.
 

 

وبننننناًء علننننه مننننا تنننن  عرضننننه منننن   بنننني السننننيد   نائنننن  المنننندير العننننام لشننننئ ر الماليننننة 

 واإلدامية ،،، لذا علي  كافة ال حدا  التنفيمية بالبلدية االلتزام باآلتي:
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أوالً: تلتنننزم ردامة الخننندما  العامنننة بالتنسننني  منننع كافنننة ال حننندا  االدامينننة بالبلدينننة 

 والعمي عله التالي:

 
 

وإلغــــاف  اوــــة هويــــاق اليــــهيية العيــــاصية تالجــــ ا  إل ــــا ة ا  ــــ ار ال   ــــ  ســــح  ـ ـــــ 1
 ووق شروط ا ستحعاق.

 
 

مـــهو هويـــة اليـــهيية العيـــاصية لراهـــوط تلـــ  الرساىـــة والتفتـــي  ىالا ـــا  وـــ  م ـــا  ـ ــــ 2
ـــــــة الا ـــــــان ة /  )الهظاوـــــــة ـــــــة / الووـــــــاصف الله ســـــــية والفهي ـــــــاق / الاجو / ا  الن

 وعط(.تخصص م ن  وإنشاص  

 
 

ا ــــ ا   ــــ و  تمهــــ  ىالته ــــجق مــــل الوعــــ اق التهظيايــــة لارا  ــــة مفتشــــ  ترــــ  ـ ـــــ 3
ان   رـــــ الوعـــــ اق إل ارة الخـــــ ماق ال امـــــة لتحـــــ  ل الشـــــ   والايانـــــاق والالصحـــــة 

للويـــــة اليـــــهيية العيـــــاصية ا تهـــــارا  مـــــ   ســـــهواق( 3)تكـــــون مـــــ ة   الصـــــالعية 
لجــــوم الاحـــ   لكــــ  مرا ـــاة اســــتالم وت ـــري  اللويــــة وـــ   اق ا ا ـــ ارها مــــلتـــاريخ 

 . لة و  ال  و  الزمه  لرارا  ة
 
 

مرا  ـــة  اوــة تيانـــاق وســ الق مـــ  تــ  مهحـــة  ــفة اليـــهيية لغجــر الاختصـــج  وـــ  ـ ـــ 4
م ـــا   اـــ  التفتـــي  واســـت  اصل  ل ـــحالا وإلغاصلـــا وإ ـــ ا   شـــو  لاـــ  لـــ   عـــوم 

نونيــــة ىالارا  ــــة وت ــــري  هويــــة اليــــهيية العيــــاصية تالجــــ ا  إلعــــالتل  لــــ  ارة العا
 لرا افلة التأ  اية.

 
 

 رـــ  ر ارة الخـــ ماق ال امـــة الته ـــجق مـــل ر ارة شـــوون الاـــووفج  و لـــ   ســـتخرا  ـ  5
الايانــــاق الوويليــــة لراــــووفج  مــــ  الــــهظ  الاتكامرــــة لرتــــ سجق ووحــــص ومرا  ــــة 

 الاياناق وتح  ثلا ووق ما  اف ا اله.  
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يلتننننزم كافننننة مسننننئ لي ال حنننندا  التنفيميننننة بكافننننة مسننننت ياته  ال نيفيننننة  ثانينننناً:

 بالتالي: 
 

ـــــ  مـــــووفجل  ىارا  ـــــة ر ارة الخـــــ ماق ال امـــــة ووـــــق ال ـــــ و  ـ  1 التهايـــــد مشـــــ  ا   ر
 .الزمه  الا   م  سا  ر ارة الخ ماق ال امة

 

للـــــ  ىارا  ـــــة ووحـــــص عـــــامر  هويـــــاق  التاى ـــــةالتهايـــــد  رـــــ  راســـــاف الوعـــــ اق ـ  2
ــــــة  ــــــاق الوويلي /  )الا ــــــا اليــــــهيية العيــــــاصية وإ ــــــ ا   شــــــو  تشــــــا  الايان

ـــ  اللـــاتف لراووـــف /  ـــف / رس ـــ  الار ـــرس  الاـــ ن  / رس ـــوط اليـــهيية / ال الاؤهـــ  / ن
 الت اي .ر ارة الخ ماق ال امة لاتاى ة آلية  رل و ل  لتع  الا  ال ا (مر ز 

 

شــــر ى ــــ  ا ــــ ا  الكشــــو  التو يــــل  رجلــــا ورو لــــا لرا ــــوو   رــــ   ــــ  م ــــوو  مهاـ  3
  تاا هــــا و ــــال  مــــهل  م ــــوو   ــــ  وحــــص الايانــــاق والتــــ سجق  رجلــــا  األ رــــ 

  حتلا.لكاوة مووفجل  وي اف  تأ  ايا  و  عا  اختال  الاياناق أو   م 

 

ــــ تحــــا  الكشــــو  ـ  4 ــــة  رل ــــ ر ارة الخــــ ماق ال ام ــــووفج   ون ــــخة رل ر ارة شــــوون الا
  العياصية.الاياناق الخا ة ىحامر  اليهيية  الالتم نحوإل راف 

 
 
 

  بالتالي:عله نئ ر الم نفي  االلتزام  ثالثاً:

الت ـــــاون مـــــل ر ارة الخـــــ ماق ال امـــــة وتعـــــ    م ـــــتخر  شـــــام  تايانـــــاق مـــــووفج  ـ  1
وتعـــــ    ان تيانـــــاق أو م ـــــته اق  ا مـــــر الار  ـــــة مـــــ  الـــــهظ  الاتكامرـــــة ر ا لـــــزم 

 ال امة.ىصفة م تارة لي اه   ل  و  اتاام الالام م  سا  ر ارة الخ ماق 
 

الته ــــجق مــــل أن وعــــ ة ا اريــــة عــــا  ارــــ   شــــو  أو ا ــــة تيانــــاق مــــ  الــــهظ  ـ  2
 لراووف.الاتكامرة لتح  ل الاياناق الوويلية 
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 الضبطية الاضائية:مابعاً: في حال اإلصدام الشديد له ية 
 

 لوواصف التفتي  ) نظاوة / تجوة / ر الناق ( ىعرار الت جج   . تاهوـ  1
ــــة الا ــــان ة )تخصــــص انشــــاص  / مــــ ن ( ووــــق تاــــهوو ـ  2  لرووــــاصف الله ســــية والفهي

 ( . 2019لسنة  12آلية التعمي  اإلدامي م   ) 
 

 

والثالث االنتهاء م  االعمال خالل ثالثة أنهر عله كي جهة محددة في البند االول والثاني  خامساً:

م  تاميخ صدوم التعمي  ومفع تارير بما ت  انشازه لرئيس الاطاع التابع له مع تحديد 

 الشها  الغير متعاونة ار وجد.
 

 

بالتعمي  نم ذج تحديث بيانا  الم نفي  حاملي صفة الضبطية الاضائية يت   مرف   سادساً:

 استيفاءه م  ال حدا  اإلدامية بالبلدية وف  آلية التداول الشام اليه أعاله.
 

وعليه يلتزم كافة المعنيي  كالً حس  اخت اصه بتنفيذ ما جاء بالتعمي  وفي حال المخالفة 

 المتااعس. سيت  المسائلة التنديبية للم ن 

 بلديةالمدير عام  

 م. أحمد عبدهللا المنفوحي

 


