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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
قربة

 قربة بلدية رئیس من  بقـرار يتعلق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 للترقیة  لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر 01 في مؤرخ
..........قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب إلى
 قربـة بلدية رئیس من بقـرار يتعلق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

 للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر 01  في مؤرخ
...........قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة ىإل

 قربة بلدية رئیس من  بقـرار يتعلق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر 01  في مؤرخ
.........قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى

قلیبیة
 االنتـصاب منـع بقـرار يتعلـق 2018 ديـسمبر 15  فـي مـؤرخ 2018   لـسنة 54 عدد قرار

ــــــــــوي ..................................................................................................الفوض
 تفريغ معلوم تنقیح بقرار يتعلق 2018 ديسمبر 15  في مؤرخ 2018   لسنة 55 عدد قرار

ـــادق ...........................................................................................واآلبـــار الخن
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 سـلطة تفـويض بقـرار يتعلـق 2018 ديـسمبر 2  فـي مـؤرخ 2018   نةلـس 56 عدد قرار
............................................................................................قلیبیة بلدية رئیس السید

 واالمتیازات الجملیة بالمنح يتعلق 2019 جانفي 20  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
...............................................................البلديـة رئـیس للـسید المـسندة العینیـة

 مقابـل ممعـالی بتوظیـف يتعلـق 2019 مـاي 18  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 6 عـدد قـرار
...........................العمرانیـة للتراتیـب المخالفـة للبنايات بالنسبة العام الطريق استغالل

 المـساھمة معلـوم بتوظیـف يتعلـق 2019 ماي 18  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
...................................................................................لوسائل جماعیة مآوي انجاز في
 العـشوائي المـصب بغلـق يتعلـق 2019 مـاي 24  فـي مـؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

..........................................................................................ماإلمـــــا بـــــوادي
...........الخطايـا قیمة بضبط يتعلق 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
...........المرور حركة بتنظیم يتعلق 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار

الفحص
 مھنـي اختبـار فـتح بقـرار يتعلـق 2019 ديـسمبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

2019…………………………………… سنة بعنوان 3 صنف نظافة عملة 10 النتداب
الوسط جبل

 مھنـي إمتحـان فـتح بقـرار يتعلـق 2020 جـانفي 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
2020 ……………………سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة

المنستیر
 الكثافة مناطق تصنیف بقرار يتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2019   لسنة 23 عدد قرار

................المنستیر بمدينة ّالمبنیة غیر األراضي على المعلوم حديدلت بالنسبة العمرانیة
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   القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  ربةــق

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 01 في مؤرخ قربة بلدية رئیس من  بقـرار يتعلق
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر

 إدارة كتبمست إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  قربة بلدية

 2019 نوفمبر 01  في مؤرخ قربة بلدية رئیس من
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب إلى للترقیة 
  قربة يةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات

   قربة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلیة

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

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

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

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 افريل

 وعلى العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2352

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

  :  يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 دارياإل بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

 االستقبال أعوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون

 تاريخ في الرتبة ھذه في ألقلا على اقدمیة سنوات
  .الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة قربة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون قربة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .حاتالترش قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 قربة بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .العمومیة الوظیفة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .الحالیة الرتبة
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 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر للمعني إدارية

  .لعلمیةا الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم حالمترش فیھا شارك التي الملتقیات

  .استقبال عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون زير من ارقر بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقديم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر یسالرئ يتولى : 6 الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  : يلي كما

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
  .استقبال عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

  .والمواظبة السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة
 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند

  . (20) والعشرين

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 قرارال ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى االقدمیة

 نھائیا ینالمقبول المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في
  .المناظرة لجنة من وباقتراح قربة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .التونسیة للجمھورية

  2019 نوفمبـــر 01 : فـــي قربة

  

  بلديةال رئیس    
  بوطريف  اللطیف عبد

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 01  في مؤرخ قربة بلدية رئیس من بقـرار يتعلق
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة
  قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 2019 نوفمبر 01  في مؤرخ قربة بلدية رئیس من
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة 
  قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

   قربة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ياألساس القانون وعلى
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلیة
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 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 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 سنةل 114

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في رخالمؤ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

  :  يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات

 الداخلیة لمناظرةل يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 في المترسمون التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك

 اقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة قربة بلدية رئیس من بقرار أعاله لیھاإ

  .سواھم دون قربة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط  عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 قربة بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا نأ أعاله إلیھا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .ومیةالعم الوظیفة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .الحالیة الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-
 أي من باألمر نيللمع اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .تقني رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق يختار بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون زير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 ترشحینالم قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقديم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  : يلي كما

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
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 من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
  .تقني رتبة في یةالتسم منذ اإلدارة قبل

  .والمواظبة السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح

 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند
 بالمقايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى االقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في
  .المناظرة لجنة من وباقتراح قربة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
 .التونسیة للجمھورية

  2019 نوفمبـــر 01 : فـــي ربةق 

                                                                
  بلديةال رئیس                                              

  بوطريف  اللطیف عبد
  

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 01  في مؤرخ قربة بلدية رئیس من  بقـرار يتعلق
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  قربة بلدية

 2019 نوفمبر 01  في مؤرخ ةقرب بلدية رئیس من
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة 
  قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   قربة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلیة

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

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 افريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 برأكتو 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2352

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط قالمتعل 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

  :  يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة إلى للترقیة فاتبالمل

 والكتبة التصرف كتبة العمومیة لإلدارات المشترك
 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الراقنون
 الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5) خمس

  .الترشحات ختم تاريخ في

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة قربة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون قربة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-
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 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 قربة بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا نأ أعاله إلیھا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .ومیةالعم الوظیفة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .الحالیة الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر للمعني إدارية

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-
 أي من باألمر نيللمع اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

 كاتب او تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل
  .راقن

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح بمطل كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون زير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقديم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام ئهأدا عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  : يلي كما

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
 كاتب او تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل
  .راقن

  .والمواظبة السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة سبالمقايی الخاصة
 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند

  . (20) والعشرين

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى االقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في
  .المناظرة لجنة من راحوباقت قربة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .التونسیة للجمھورية

  2019 نوفمبـــر 01 : فـــي قربة

  البلدية رئیس                                              
                          

 بوطريف اللطیف عبد 
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  قلیبیة

  

 ديسمبر 15  في مؤرخ 2018   لسنة 54 عدد قرار
  الفوضوي االنتصاب منع بقرار يتعلق 2018

 تقدر بخطیة ويعاقب الفوضوي االنتصاب يمنع قرار
 البضاعة وتحجز به يقوم من كل دينار بثالثمائة

 المخالفة البضائع باتالف ويؤذن فورا المعروضة
 الصالحة البضائع توضع فیما الصحیة للمواصفات
 المكلفة العمومیة المصالح ذمة على لالستعمال

  .االجتماعي بالتضامن

  بلديةال رئیس       
  الحجام جمال     

  

 ديسمبر 15  في مؤرخ 2018   لسنة 55 عدد قرار
  واآلبار ادقالخن تفريغ معلوم تنقیح بقرار يتعلق 2018

 من الخامس الفصل من التاسعة الفقرة تنقیح قرار
 10/08/2016 في مؤرخ ـدد2502عـ البلدي القرار

 يصبح بحیث واآلبار الخنادق تفريغ بمعلوم والمتعلق
 للمحالت الواحدة للحمولة دينار 15 الجديد المعلوم

 للحمولة دينار 100و البلدية المنطقة بكامل السكنیة
 والسیاحیة التجارية الصبغة ذات حالتللم الواحدة

 المعلوم عن عوضا البلدية المنطقة بكامل والصناعیة
  .الواحدة للحمولة دينارات 10بـ والمقدر القديم

  بلديةال رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 56 عدد قرار
 ةبلدي رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق 2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 و لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 السید إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة بالحالة
  .بالبلدية إعالمیة مخبر تقني السباعي فھمي

  بلديةال رئیس      
  الحجام جمال     

  

 جانفي 20  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 العینیة واالمتیازات الجملیة بالمنح يتعلق 2019

  البلدية رئیس للسید المسندة

 جمال السید إلى تسند 2018 جويلیة 01 من بداية
 واالمتیازات الجملیة المنحة قلیبیة بلدية رئیس الحجام
  : التالیة العینیة

 البلدية تحمل مع خیول 06 :قوتھا وظیفیة سیارة *
 على والمعلوم والتأمین واالصالح الصیانة مصاريف
  .الجوالن

 في الوقود من لتر 320 : وقدرھا وقود حصص *
  .الشھر

 في الشھر في دينار 100 : وقدرھا ھاتفیة خدمات *
  .شحن بطاقات شكل

  بلديةال رئیس
  الحجام جمال

  

 2019 ماي 18  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 العام الطريق استغالل مقابل معالیم بتوظیف لقيتع

  العمرانیة للتراتیب المخالفة للبنايات بالنسبة

 عند العام الطريق استغالل مقابل معالیم توظیف يتم
 للبنايات بالنسبة رجعي بمفعول البناء حضائر إقامة

 العمرانیة للتراتیب المخالفة أو بناء رخصة بدون المقامة
 االعتبار بعین أخذا المعالیم ھذه احتساب ويتم ،

 الربط طلب موضوع المنجزة للبناية الجملیة المساحة
  .العمومیة بالشبكات

  بلديةال رئیس
  الحجام جمال

  

 2019 ماي 18  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد رارق
 مآوي انجاز في المساھمة معلوم بتوظیف يتعلق

  .لوسائل جماعیة

 جماعیة مآوي إنجاز في اھمةالمس معلوم يوظف
 التي أو الجديدة البناءات مالكي على النقل لوسائل

 إعادة أو جزئیا أو كلیا استعمالھا تغییر أو توسیعھا يقع
 فنیة ألسباب أصحابھا على استحال إذا وذلك تھیئتھا

 األماكن من الالزم العدد بھا يوفروا أن اقتصادية أو
 التراتیب ذلك على تنص كما النقل وسائل لوقوف
  .العمل بھا الجاري

  بلديةال رئیس
  الحجام جمال
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 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
  اإلمام بوادي العشوائي المصب بغلق يتعلق

 نھائیة بصفة اإلمام بوادي العشوائي المصب يغلق
 غلق قرار من وتستثنى القرار ھذا تاريخ من بداية

  .ملوثة والغیر الصلبة لفواضلا المصب

  لبلديةا رئیس
  الحجام جمال

  

 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
  الخطايا قیمة بضبط يتعلق

 حفظ تراتیب لمخالفة اإلدارية الخطايا قیمة تضبط
  .المصاحب القرار يبینه كما البلدية بالمنطقة الصحة

  بلدية رئیس
  مالحجا جمال

  

 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
  المرور حركة بتنظیم يتعلق

 لسنة ـدد2446عـ البلدي القرار من األول الفصل ينقح
  .بقلیبیة المرور حركة بتنظیم المتعلق 2013

  لبلدية ا رئیس  
  الحجام جمال

  

  الفحص

  

 2019 ديسمبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 نظافة عملة 10 النتداب مھني اختبار فتح بقرار يتعلق
  2019 سنة بعنوان 3 صنف

 عملة 10 عدد النتداب مھني اختبار بفتح يتعلق قرار
   الفحص ببلدية 03 صنف فضالت رفع

 4/03/2020 يوم الفحص بلدية تفتح : االول الفصل
 رفع عملة 10 النتداب مھني اختبار الموالیة وااليام
  .03 فصن فضالت

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  (10) بعشرة

 فیفري 4 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
2020.  

  لبلديةا رئیس
  السعیدي  الطارق

  

  الوسط جبل

  

 2020 جانفي 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح بقرار يتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى فصن إلى

 مھني إمتحان الوسط جبل ببلدية يفتح : األول الفصل
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة
   2020 سنة بعنوان

 للترقیة  المھنیة اإلمتحانات تجري : الثاني الفصل
  2020 فیفري 28 الجمعة يوم الوسط جبل ببلدية

 28 الثالثاء يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل
   2020 جانفي

  لبلديةا رئیس
  الجالصي  سفیان

  

  المنستیر

  

 جانفي 1  في مؤرخ 2019   لسنة 23 عدد قرار
 العمرانیة الكثافة مناطق تصنیف بقرار يتعلق 2020
 ّالمبنیة غیر األراضي على المعلوم لتحديد بالنسبة
  المنستیر بمدينة

 العمرانیة الكثافة مناطق تصنیف يتم : األول الفصل
 ّالمبنیة غیر األراضي على المعلوم لتحديد بالنسبة
  :كالتالي المنستیر بمدينة

 و اللوزة غرس : منخفضة عمرانیة كثافة ذات مناطق-1
 المربع للمتر د 0,040 بإحتساب 2 العقبة و 2 الفرينة
 غیر األراضي على للمعلوم بالنسبة السنة في الواحد

  . المبنیة
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 المنطقة : متوسطة عمرانیة كثافة ذات مناطق-2
 المنطقة و الساحلین طريق الدخیلة الصناعیة
 بالمنستیر الدولي المعرض من خنیس طريق الصناعیة

 المربع للمتر د 0,115 بإحتساب الفرينة حي إلى
 غیر األراضي على للمعلوم بالنسبة السنة في الواحد

  . المبنیة

 لمناطقا بقیة : مرتفعة عمرانیة كثافة ذات مناطق-3
 المربع للمتر د 0,385 بإحتساب العمرانیة بالمنطقة

 غیر األراضي على للمعلوم بالنسبة السنة في الواحد
  . المبنیة

 القابض و للبلدية العام الكاتب السیدان : الثاني الفصل
  رالقرا ھذا بتنفیذ يخصه فیما كل مكلفان بھا البلدي

  
  

  لدية البرئیس 
  مرزوقالمنذر  
                      
                      
                      
                      

                       
  


