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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
  مدين زھرة

ر  نوعیة و عدد بضبط يتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرا
 عملة النتداب الخارجیة المناظرة طريق عن شغورھا سد المراد الخطط

.....مدين زھرة يةبلد لفائدة 2020 سنة بعنوان .................. ....... .................
 مھنـي اختبـار بفـتح يتعلـق 2020 جـانفي 1  فـي مـؤرخ 2020   لـسنة 2 عـدد قـرار

.2020سـنة بعنـوان مـدين زھـرة بلديـة لفائـدة االولـى الوحـدة مـن عملـة 03 عـدد بالنتـدا
ـرار ـؤرخ 2020   لـسنة 3 عـدد ق ـانفي 1  فـي م ـتحب يتعلـق 2020 ج ـان ف  النتـداب مھنـي امتح

  ...2020.سـنة  بعنـوان مـدين زھـرة بلديـة لفائـدة الثانیـة الوحـدة مـن عملـة 02 عـدد
 امتحـان بفـتح يتعلـق 2020 جـانفي 1  فـي مـؤرخ 2020   لـسنة 4 عـدد قـرار

ادارة مـستكب رتبـة فـي 7 و 6 و 5 لالصـناف المنتمـین العملـة الدمـاج مھنـي
  السوق حومة جربة

 يتعلـق بقــــرار يتعلـق 2019 سـبتمبر 30  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 26 عـدد قـرار
العربـات مختلـف ورفـع والمـآوي العامـة بالطرقـات والتوقـف الوقـوف معـالیم بمراجعـة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  مدين زھرة

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط يتعلق

 بعنوان عملة النتداب الخارجیة المناظرة طريق عن
  مدين زھرة بلدية لفائدة 2020 سنة

 جانفي 02 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من قرار
 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط يتعلق  2020

 عملة النتداب  الخارجیة المناظرة طريق عن شغورھا
   مدين زھرة بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة اعاتوالجم الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 و المحلیة لجماعاتا و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة سلك أصناف
 مستويات و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

  .النأجیر

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد رئاسيال األمر على و
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  وأعضائھا،

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و
  الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

 2019 لسنة 291 عـــدد الحكومي االمر على و
 و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ
  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

  . المحلیة الجماعات ترقیة و النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 و لخططا ترتیب و المھنیة المدونة المتضمن

 المجلس لعملة الترقیة و االنتداب شروط و المشموالت
  . البلديات و الجھوية

 01في المؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس قرار وعلى
 االختبارات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019  ديسمبر
 لألمر تبعا األولى المجموعة من عملة النتداب المھنیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي
 و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  . بالبلديات الترسیم و الترقیة

 01في المؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس قرار وعلى
 تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019  ديسمبر

 الثانیة المجموعة من عملة النتداب المھنیة االمتحانات
 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا
 االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  . بالبلديات الترسیم و الترقیة و

  : يلي ما قــرر

 سد المراد الخطط نوعیة و عدد يضبط : وحید فصل
 عملة النتداب الخارجیة المناظرة طريق عن شغورھا

 على مدين زھرة بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان 
  : التالي النحو

  : االولى الوحدة /1

  03 ص عامل : الصنف*

  02 :        الخطط عدد-

  جرار سائق : المھني الترتیب-
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  03 ص  عامل : الصنف*

  01:  الخطط عدد-

   فضالت رافع : المھني الترتیب-

  :  الثانیة الوحدة /2

  05 ص عامل : الصنف*

  01:  الخطط عدد -

  ثقیلة الیات سائق : المھني الترتیب-

  05 ص عامل : الصنف*

  01:  الخطط عدد -

   میكانیكي : المھني الترتیب-

  رئیس  البلدية
  المنصوري  سامي

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 من عملة 03 عدد النتداب مھني اختبار بفتح يتعلق
 سنة بعنوان مدين زھرة بلدية لفائدة االولى الوحدة
2020  

 نفيجا 02 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من
 من عملة 03 عدد النتداب اختبار بفتح يتعلق 2020
 سنة بعنوان مدين زھرة بلدية لفائدة األولى الوحدة

2020 .   

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر لىوع
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد ألمرا وعلى
 درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة سلك أصناف
 مستويات و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

  .النأجیر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

  . المحلیة الجماعات ترقیة و النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى
 و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة  المتضمن

 المجلس لعملة الترقیة و االنتداب شروط و المشموالت
  . البلديات و الجھوية

 01في المؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس قرار وعلى
 االختبارات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019  ديسمبر
 لألمر تبعا األولى المجموعة من عملة النتداب المھنیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي
 و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  . بالبلديات الترسیم و الترقیة

  : يلي ما قــــــرر

 يوم لفائدتھا و مدين زھرة ببلدية يفتح : األول الفصل
 النتداب مھني اختبار الموالیة واأليـام 2020 أفريل 02

 مدين زھرة بلدية لفائدة األولى المجموعة من عملة
  . 2020 سنة بعنوان

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
  . خطط 03 بعدد

 02 يوم الترشحــات قــائمة ختم يقع : الثالث الفصل
  . 2020 مارس

                                                           
    2020 جانفي 02 في مدين زھرة 

  رئیس  البلدية
  المنصوري  سامي
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 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 من عملة 02 عدد النتداب مھني امتحان بفتح يتعلق
 سنة بعنوان مدين زھرة بلدية لفائدة الثانیة الوحدة
2020  

 جانفي 02 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من
 02 عدد النتداب مھني امتحان بفتح يتعلق 2020

 مدين زھرة لديةب لفائدة الثانیة الوحدة من عملة
   . 2020 سنة بعنوان

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة سلك أصناف
 مستويات و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

  .النأجیر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

  . المحلیة الجماعات ترقیة و النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى
 و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة  المتضمن

 المجلس لعملة الترقیة و االنتداب شروط و المشموالت
  . ياتالبلد و الجھوية

 01في المؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس قرار وعلى
 تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019  ديسمبر

 المجموعة من عملة النتداب المھنیة  االمتحانات
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا الثانیة
 و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ
  . لبلدياتبا الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات

  : يلي ما قــــــرر

 يوم لفائدتھا و مدين زھرة ببلدية يفتح : األول الفصل
 النتداب مھني امتحان الموالیة واأليـام 2020 أفريل 02

 مدين زھرة بلدية لفائدة الثانیة المجموعة من عملة
  . 2020 سنة بعنوان

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
  . ینخطت 02 بعدد

 02 يوم الترشحــات قــائمة ختم يقع : الثالث الفصل
  . 2020 مارس

                                                           
    2020 جانفي 02 في مدين زھرة 

  رئیس  البلدية
  المنصوري  سامي

  

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 المنتمین العملة دماجال مھني امتحان بفتح يتعلق

  ادارة مستكب رتبة في 7 و 6 و 5 لالصناف

 العملة إلدماج المھني امتحان بفتح يتعلق مقرر
 إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 
  2020 سنة بعنوان مدين زھرة بلدية

 جانفي 02 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من
 العملة إلدماج المھني امتحان بفتح يتعلق 2020

 إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

   . 2020 سنة بعنوان مدين زھرة بلدية

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد نونالقا على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 فـي المـؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 والمؤسـسات المحلیـة والجماعـات الدولـة ألعـوان

 نـصوصال جمیـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومیة
 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 23 فـي المـؤرخ 1985 لـسنة 624 عـدد األمـر وعلى
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 13 فـي المـؤرخ 1998 لـسنة 834 عـدد األمـر وعلى
 خاصال األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلـى العمومیـة لـإلدارات المـشترك اإلداري بالسلك
 بـاألمر وخــاصة تممتـه أو نقحتـه التي النصوص جمیع
  ، 2012أكتوبر 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 المـؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیـات و صـیغ بـضبط المتعلـق 2019 مـارس 22 فـي

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

 30 فـي المـؤرخ مـدين زھـرة بلديـة رئیس قرار وعلى
 وبرنـامج تنظـیم كیفیـة بـضبط المتعلـق 2019 نـوفمبر

 5 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان
 اإلداري بالـسلك إدارة مـستكتب رتبـة فـي 7 و 6 و

  العمومیة، لإلدارات المشترك

  : يلي ما قــــــرر

 يـوم لفائـدتھا و مدين زھرة ببلدية يفتح : األول الفصل
 إلدماج مھني امتحان الموالیة واأليـام 2020 أفريل 27

 رتبـة فـي 7 و 6 و 5 لألصنـــاف المنتمـین العملـة
 لـإلدارات المـشترك اإلداري بالـسلك إدارة مـستكتب
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
  . (02) ینبخطت

 25 يـوم الترشحـــات قــائمة ختم يقع : الثالث الفصل
  . 2020 مارس

  رئیس  البلدية
  المنصوري  سامي

  السوق حومة جربة

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار
 الوقوف معالیم بمراجعة يتعلق بقـــرار يتعلق 2019
  تالعربا مختلف ورفع والمآوي العامة بالطرقات والتوقف

 والتوقف الوقوف معالیم بمراجعة يتعلق قـــرار  
  العربات مختلف ورفع والمآوي العامة بالطرقات

 بالطريق العربات وقوف معالیم حددت : األول الفصل  
   المصاحب الجدول لبیانات وفقا 

 من V-3و IV-4 بالفقرتین العمل يلغى : 2الفصل  
 اجعةبمر المتعلق 2016 لسنة 2 عدد البلدي القرار

  .البلدية المعالیم

 السوق حومة جربة لبلدية العام الكاتب :3 الفصل  
 ھذا بتنفیذ يخصه فیما كل مكلفان للمالیة وقابضھا

  .القرار

  رئیس  البلدية
  جراد  الحسین



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6صفحــة 

  

  

  

  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  



 

  7صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   8صفحــة 



 

  9صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   10صفحــة 



 

  11صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   12صفحــة 



 

  13صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   14صفحــة 



 

  15صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   16صفحــة 



 

  17صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   18صفحــة 



 

  19صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 



 

  01عــــــدد   2020 جانفي 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20صفحــة 



 

  21صفحـة   2020 جانفي 3 ––ات المحلیة الجريدة الرسمیة للجماع  01عـــــدد 

 


