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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  تاكلسة

  

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رةالمناظ تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 27 في مؤرخ بقرار

  .تاكلسة ببلدیة تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

     

             تاكلسة بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

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

 12 يف المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 افریل 13 في المؤرخ 1989 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989
 أو نقحتھ  التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس ةبتسمی المتعلق 2016

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

    یلــــــــــي مـا  ـررقـــــــــــــ 

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:األول فصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  . القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : 2 الفصل
 أعاله إلیھ المشار مشتركال اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الراقنون  اإلدارة مستكتبو
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في اقل على اقدمیة سنوات (5)

  . الترشحات

 بقرار إلیھاأعاله المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  : 3 الفصل
 الى بالنظر الراجعین ناألعوا ولفائدة المعنیة  البلدیة رئیس من

  . سواھم دون البلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة علق تاریخ -

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 إلیھاأعالھأن المشار للمناظرة المترشحین على یجب :  4 الفصل
 التالیة ائقبالوث مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص  -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من اإلدارةأو رئیس قبل من ممضى

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

 للمعني إداریة حالة ألخر بطالضا القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 الملف خلو تثبت  شھادة او بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسح -
 (5) الخمس خالل تأدیبیة عقوبة اي من باألمر للمعني اإلداري
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 إدارةأو مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من التكوینالمنظمة

  . راقن

  .الترشحات غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل  وجوبا ویرفض

 إلیھاأعاله المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  . والبیئة حلیةالم الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  : وبالخصوص اللجنة ھذه وتتولى
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 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس كطبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد مترشحلل المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر والعشرون (0)  الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقییم ألیھاأعاله المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى  : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة  االقدمیة  -

  للمترشح الرتبة في یةاالقدم -

  العلمي والمستوى الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
  . راقن و إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

   والمواظبة السیرة -

  . 6 بالفصل الیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

 تتالءم اخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة  الضوارب وتضبط المترشح صنف او رتبة  وخصوصیة 
 مقیاس كل إلى ویسند . اللجنة أعضاء قبل من  المذكورة بالمقاییس 

  .(20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح عدد

 تقییم إلیھاأعاله المشار المناظرة لجنة لجنة تتولى  : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت وإذا الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  . سنا ألكبرھم األولویة تعدى اقدمیتھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة  تضبط  : 9 الفصل
 المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة  رئیس قبل من أعاله إلیھا

.  

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .المحلیة

  

          رئیس البلدیة
         ولید العمیري

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 تنظیم و كیفیة بضبط   یتعلق 2020 جانفي 27 في  مؤرخ بقرار

 محللي بسلك برامج واضع لرتبة للترقیة  بالملفات  الداخلیة المناظرة
  تاكلسـة بلدیــة لفائــدة اإلعالمیة وتقنیي

  تاكلســـــــة بلدیــــة رئیــــس إن

  الدستور على االطالع بعد  

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون وعلى
  . المحلیة الجماعات بمجلة قالمتعل 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة  ألعـوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبـر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 
   . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89 

 افریل 12 في المؤرخ 1989 لسنة 821 عدد األمر وعلى 
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989
 أو نقحتھ  التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ  2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2009 جانفي

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

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر  وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط علقالمت 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

  یلــــــــــي مـا  ـــررقــ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول فصل
 ھذا ألحكام وفقا  االعالمیة وتقنیي محللي بسلك  برامج واضع
  . القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : 2 الفصل
 إلیھ المشار  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك  برامج واضع رتبة

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون اإلعالمیة مخبر تقنیوا أعاله
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في اقل على اقدمیة سنوات (5) شرط

  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة  البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون البلدیة الى

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-
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  الترشحات قائمة علق تاریخ -

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن الهأع إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:  4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص  -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

 للمعني إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر

  . الشھائدالعلمیة من لألصل مطابقة نسخة -

 الملف خلو تثبت  شھادة او بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسح -
 (5) الخمس خالل تأدیبیة عقوبة اي من باألمر للمعني اإلداري

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة نواتس

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 مخبر تقني  رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من التكوینالمنظمة

  .اعالمیة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل  وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال  الضبط بمكتب  التسجیل تاریخ  ویكون الترشحات

  .  اإلرسال تاریخ

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

  : وبالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس كطبقا المترشحین وترتیب اتالملف تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى: 6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر والعشرون (0)  الصفر بین

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ

 تقییم أعاله ألیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  العامةللمترشح  االقدمیة  -

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  العلمي والمستوى الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
  .اعالمیة مخبر تقني رتبة في التسمیة

   والمواظبة السیرة -

  . 6 بالفصل الیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

 تتالءم اھرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة  الضواري وتضبط المترشح صنف او رتبة  وخصوصیة 
 مقیاس كل إلى ویسند . اللجنة أعضاء قبل من  المذكورة بالمقاییس 

  .(20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح عدد

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة لجنة تتولى  : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت وإذا الرتبة في ةاالقدمی حسب األولویة تعطى التساوي
  . سنا ألكبرھم األولویة تعدى اقدمیتھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة  تضبط  : 9 الفصل
 المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة  رئیس قبل من أعاله إلیھا

.  

  .المحلیة للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

   

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید

  

  

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 تنظیم و كیفیة بضبط   یتعلق 2020 جانفي 27 في  مؤرخ بقرار

  إدارة ملحق لرتبة للترقیة  بالملفات  الداخلیة المناظرة

  

   2020 جانفي 27    في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من قـــرار
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة وتنظیم كیفیة ضبطب یتعلق 

 العمومیـة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  ادارة ملحق رتبة
  تاكلسة بلدیة لفائـدة

  تاكلسة بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة   ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات



 

  08عــــــدد   2020  فیفري5 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   366صفحــة 

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 
  . 2011 دیسمبر 23 في رخالمؤ 2011 لسنة 89

 افریل 13 في المؤرخ 1989 لسنة 834 عدد األمر وعلى 
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989
 أو نقحتھ  التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي راألم وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر  وعلى
 والترقیة    االنتداب والیات غصی بضبط المتعلق 2019 مارس

     . بالبلدیات والترسیم

  یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

 ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول فصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة

  . القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة ناظرةللم یترشح أن یمكن  : 2 الفصل
 أعالھكتبة إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون  الراقنون والكتبة التصرف
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في اقل على اقدمیة سنوات (5) شرط

  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة  البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون البلدیة الى

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة علق تاریخ -

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:  4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص  -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

 للمعني إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر

  . الشھائدالعلمیة من لألصل مطابقة نسخة -

 الملف خلو تثبت  شھادة او بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسح -
 (5) الخمس اللخ تأدیبیة عقوبة اي من باألمر للمعني اإلداري
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من التكوینالمنظمة

  . راقن كاتب أو

  .الترشحات غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل  وجوبا ویرفض

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة طتضب : 5 الفصل
  . والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  : وبالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس كطبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى: 6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر والعشرون (0)  الصفر بین

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ

 تقییم أعاله ألیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  العامةللمترشح  االقدمیة  -

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  العلمي والمستوى الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
  . راقن و إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

   والمواظبة السیرة -

  . 6 بالفصل الیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من ندالمس العدد -

 تتالءم اھرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة  الضواري وتضبط المترشح صنف او رتبة  وخصوصیة 
 مقیاس كل إلى ویسند . اللجنة أعضاء قبل من  المذكورة بالمقاییس 

  .(20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح عدد
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 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة لجنة تتولى  : 8 لفصلا
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت وإذا الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  . سنا ھمألكبر األولویة تعدى اقدمیتھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة  تضبط  : 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة  رئیس قبل من أعاله إلیھا

  .ةالمناظر

   .ةالمحلی للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید

  

  سوسة

  

 یتعلق 2020 جانفي 28  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  سوسة بلدیة لفائدة مھندسین النتداب خارجیة  مناظرة إلغاء بقرار

 بالسلك مھندسین النتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة إلغاء قرار
 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
2019  

  
  بلدیة رئیس 

  خالد اقبال دمحم
  

  

 یتعلق 2020 جانفي 28  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 أول معم�اري النت�داب باإلختب�ارات الخارجی�ة المن�اظر إلغ�اء بق�رار
  سوسة بلدیة لفائدة

 أول معم�اري النت�داب باإلختب�ارات الخارجی�ة المن�اظرة إلغ�اء ق�رار
   2019 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة اإلدارة معماري بسلك

  

  بلدیة رئیس  
  خالد اقبال دمحم

  

  جمال

  

 یتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 معامل إتحاد شركة داخل المتواجدة للسقوط المتداعیة البناءات بإزالة
  محلھ ّحل من أو "B3وB2"بـ سابقا المعروفة ّبجمال اآلجر

  إطالعھ، بعد ّجمــال بلدیــة رئیس إن   

 بإحداث ّالمتعلق 1921 فیفري 19 في ّالمؤرخ ّالعلي األمر على  -
  .ّجمـال بلدیّة

 2018 مـاي 09 في المؤرخ ـدد29عـ األساسي القانون على و -
  .المحلیّة الجماعات ّبمجلة ّالمتعلق

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة ـدد122عـ القانون وعلى -
 جمیع لىع و والتعمیر ّالترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

 البلدیة بمقر المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة نتائج على و  -
  .2018 جوان 21 یوم

 رئیس السید طرف من ّالمحرر ـدد09عـ المعاینة محضر وعلى  -
 وجود حول 29/05/2019 بتاریخ بجمال البلدیة الشرطة مركز
 شركة لمقر تابعة مھجورة بنایة و بناء فواضل و أتربة و أوساخ
 B2" سابقا المعروفة و ّمحلھ ّحل من أو بجمال اآلجر معامل اتحاد

 السالمة على خطرا ّتشكل بجمال الكرامة شارع یسار الكائنة "B3و
  .للمدینة البیئي بالوضع تخل و العامة

 بجمال المدنیة الحمایة فرقة رئیس السید مكتوب على و -
 العدید تسجیل حول 2019 جویلیة 09 تاریخب ّالمحرر ـدد881عـ
 بجمال اآلجر معامل اتحاد شركة بمقر الحرائق إلخماد التدخالت من

 العقار إھمال نتیجة 2016 سنة منذ "B3و B2"بـ سابقا المعروفة
 الجافة األشجار و  األعشاب من كبیرة كمیات على یحتوي الذي

  .ّالعامة السالمة ّدیھد و األجوار على محدقا خطرا یمثل ما داخلھ

 السید طرف من ّالمحرر ـدد3768عـ المعاینة محضر على و -
 حول 2019 جویلیة 15 بتاریخ بجمال البیئیة الشرطة مكتب رئیس
 اآلجر معامل اتحاد شركة مقر داخل المتواجدة البناءات تداعي
 حیث داخلھ البیئي الوضع وتدھور "B3وB2"بـ المعروفة بجمال
 بالسیاج فتوحات وجود نتیجة المختلفة لفضالتل مصب یمثل أصبح

 كمیات وجود و  ّالسائبة الحیوانات تكاثر جانب إلى للعقار الخارجي
 اندالع في یتسبب قد ما الجافة األشجار و األعشاب من كبیرة

  .للمدینة الجمالي بالمظھر یخل و ّالعامة ّالسالمة ّیھدد و الحرائق



 

  08عــــــدد   2020  فیفري5 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   368صفحــة 

 مقر داخل المتواجدة ّللسقوط متداعیةال البناءات إزالة ّتتأكد وحیث -
 و"B3و B2"بـ سابقا المعروفة بجمال اآلجر معامل اتحاد شركة

 و ّالعامة ّالسالمة ّیھدد أن شأنھ من ما كل إزالة و ّالركام رفع
  .للمدینة الجمالي المظھر على یؤثر و البیئي الوضع

  یلـــــي مـا قــــرر

 داخل المتواجدة ّللسقوط متداعیةال البناءات إزالة یتم :األول الفصل
 أو "B3وB2"بـ سابقا المعروفة بجمال اآلجر معامل اتحاد شركة

 ّیھدد أن شأنھ من ما كل إزالة و ّالركام رفع یتم و ّمحلھ حل من
 و حساب على ذلك و للمدینة الجمالي بالمظھر یخل و ّالعامة ّالسالمة

     .نونیاقا یمثلھا من أو المعنیة الشركة وكیل مسؤولیة

 البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
    .القرار ھذا تنفیذ على لإلشراف ّیخصھ ما في كل ّمكلفان بجمال

                                                                
                  

   البلدیةرئیس
  المیلي  الحبیب

  

  

  لالفحو عمیرة

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
  2020 میزانیة بقرار

 2019 دیسمبر 01 بتاریخ منعقدة جلسة في البلدي المجلس صادق
  : كاآلتي مفصلة 2020 لسنة البلدیة میزانیة على

  : د 1.577.624 الموارد /1

  573.959 األول العنوان

  1.003.665 الثاني العنوان

  : د 1.577.624 اتالنفق /2

  د 545.322 األول العنوان

  د1.032.302 الثاني العنوان

  

   البلدیة رئیس       
  السوسي  جمال     

  

 2019 نوفمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 بعنوان الفحول عمیرة بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار بتنقیح یتعلق

  2019 سنة

 نوفمبر 30 في المــؤرخة بلديال المجلس مداولــــة لمحضر تبعا
 عمیــــرة بلدیـــــة  أعوان مجموع ضبط قـــرار تنقیح تمم  2019

  . 2019 لسنة الفحــــول

  

   البلدیة رئیس        
  السوسي  جمال                                                            

  

  الزیت ساقیة

  

 یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ادارة ملحق النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة
  الزیت ساقیة ببلدیة

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة في إلنتداب باإلختبارات

  .بالبلدیات العمومیة لالدارات

 ملحق النتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 للمترشحین العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

 معادلةأو شھادة أو سنوات2 + الباكالوریا شھادة على المحرزین
 سنھم تتجاوز لم الذكروالذین السالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة
 علیھا المنصوص االستثناءات عدا ما. سنة (35) وثالثین خمسا
 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد لالمر وفقا

2006  

 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم تشغیل تبمك في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  . البلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ
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  . الترشحات ختم تاریخ ـ

  . المناظرة فتح تاریخ ـ

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
  الوصـول مضمونة رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع 
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  : للمناظرة الترشح عند-ث

 لبوابة اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ) ترشح استمارة-
  (   (www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات

  . الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ
  . معادلة بشھادة جنبیةاأل

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان ـ

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
  .للمترشح بالنسبة التشغیل

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
 بصفة القانونیة السن تجاوز لذيا للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب 

 في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات التقبل-
  .الترشحات قائمة غلق بعد  الواردة أو المعنیة بالبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 على یمض لم (األصل )العدلیة السوابق  سجل من مضمون ـ1
  .اشھر(03)ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2
  .اشھر (03) ثالثة

  . حدیثتان شمسیتان صورتان ـ 3

  .مایعادلھا أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ 4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة ـ 5
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفــر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 القرار، ھذا من ( "أ" الفقرة ) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 في المشاركة  حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  .المناظرة في ةالمشارك حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب ـ

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل
  : التالیة اإلختبارات

  .األولى القبول اختبار ـ

  .ھائيالن القبول اختبار ـ

  :كمایلي اإلختبارات ھذه إجراء یتم

  : األولى القبول إختبار-1

  . التونسیة باإلدارة یتعلق موضوع حول كتابي اختبار ـ

  . ساعات 3 ّالمدة ـ

  .2 : الضارب ـ

 على صفحات أربع في العربیة باللغة وجوبا اإلختبار ھذا یجرى
 ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین والتؤخذ تقدیر أقصى
   األقصى العدد

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم ـ
 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

  : النھائي القبول إختبار-2

 لقرارا بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار ـ
 عن السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طریق
  .اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  :كمایلي والضوارب اإلختبار لھذا ّالمحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعیة

  :شفاھي اختبار

  التحضیر•
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  العرض•

  الحوار•

  دقیقــة 20

  دقیقــة 20

  دقیقــة 20

  (0) الصفر بین یتراوح عدد

  (20) والعشرون

1  

 اختبار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل إلى ویسند اثنین مصححین على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یترواح عدد اختبار

  .المسندین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان ماإن صورة وفي
 ویكون اخرین، اثنین ّمصححین قبل من اإلختبــــــار إصالح إعادة
  .اآلخیرین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 لفصلا
  .المترشح قبول رفض األولى القبول اختبار في (20) عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي اإلختبار إلجراء األولى

 یتحصل لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح الیمكن :12 الفصل
 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع لىع

  .( والكتابي الشفاھي ) اإلختبارین مجموع إلى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن الیمكن : 13 الفصل
 مھما مستند أي وال والمذكرات والنشریات الكتب اإلختبارات اجراء

  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر مالم نوعھ كان

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرماتھ اجراھا يالت اإلختبارات والغاء اإلمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركـــــــة

  . الحق اداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة أو الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :األصلیة القائمة أـ

 حسب  المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 المترشح لیھع تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

   : التكمیلیة القائمة ـ ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 فصلال
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیـــــــــــــا المقبولیـن للمترشحین

 الجماعة رئیس قبل من المشترك االداري بالسلك ادارة ملحقي
  .المحلیة

 بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء صلیةاأل

 من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15) عشر خمسة أقصاه أجل يف عملھم بمراكز اإللتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاصلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (6) ستة بالقائمة العمل وینتھي
  .األصلیة ئمةبالقا التصریح

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل
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