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 المحلیة الجماعات
  خالد بني

..................................تالحاجیا بضبط یتعلق 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  الحمامات

....................................الداخلي بالنظام یتعلق 2020 جانفي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  تاكلسة

 27 في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 7 دعد قرار
.................تاكل�سة ببلدی�ة تقن�ي رتب�ة إل�ى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتھلق 2020 جانفي

  المسعدین
 مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بقرار یتعلق 2020 یفريف 4 في ؤرخم 2020 لسنة 1 عدد قرار

………..…مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني   ِامتحان بفتح یتعلق 2020 یفريف 5 في
 05 ف�ي م�ؤرخ   البلدی�ة رئی�سة م�ن بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 4  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 2 عدد قرار

.………………مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق  2020 فیفري
 ف�ي م�ؤرخ الم�سعدین بلدی�ة رئی�سة م�ن بق�رار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
...........المسعدین بلدیة لفائدة الصنف في العملة لترقیة المھني  االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق 2020 فیفري 05
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  جمال
 المتواج�دة لل�سقوط المتداعی�ة البن�اءات بإزال�ة یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
..........................................محلھ ّحل من أو "B1"بـ سابقا المعروفة ّبجمال السیرامیك شركة مقر داخل

  ھالل قصر
 ال�سنوي البرن�امج عل�ى بالم�صادقة یتعل�ق 2019 دی�سمبر 17  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 38 ع�دد ق�رار

.................................................................................................2020 ل�سنة البل�دي لالس�تثمار
 المعل�وم بعن�وان مثقل�ة مع�الیم بط�رح یتعل�ق 2019 دی�سمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد مداوالت

.............................................................................................المبنی�ة غی�ر و المبنیة العقارات على
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  خالد بني

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  الحاجیات بضبط

 یتعلق 2019 نوفمبر 20 في مؤرخ خالد بني بلدیة رئیس من قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

 لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة الداخلیة
  العمومیة

  خالد بني بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة لسنة 29 عدد ساسياال القانون على و
  ما 09

  .المحلیة بمجلة المتعلق 2018 ي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسساتو المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و ھاتممت أوا ھ نقحتھ لتيا النصوص جمیع على
   2011ردیسمب 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1958 سبتمبر 12 في المؤرخ 213 عدد األمر على و
  .خالد بني بلدیة بإحداث

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  2009 جانفي

 خالد بني ببلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  2018 جوان 30 في المؤرخة

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

 للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11 بتاریخ  3
  12024 عدد كومةالح رئاسة مكتوب عاى و / الملفات طریق عن

  :یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  بلدیة

  :التالي النحو على خالد بني

  :العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /1

  أول تقني  :الرتبة

  01 : 2019 لسنة غورھاش سد المراد الخطط عدد

 السدید طریقة

  01  : تبالملفا داخلیة مناظرة طریق عن % 90 

  00:  باالختیار الترقیة طریق عن  10%

  01: تبالملفا الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  2019 نوفمبر  20 :خالد بني

  

  دیةلبلا رئیس 
  شاشیة  مھدي

  

  

  تالحماما

  

 یتعلق 2020 جانفي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  الحمامات لبلدیة البلدي للمجلس الداخلي الداخلي بالنظام

   البلدیة  رئیس
  مراد معز    
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  تاكلسة

  

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 یتھلق 2020 جانفي 27 في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من بقرار

 ببلدیة تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یةبكیف
  تاكلسة

  

 یتعلق 2020 جانفي27في مؤرخ تاكلسـة بلدیـة رئیس من رارقـــ
 تقني رتبـة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  لسـةتاك بلدیــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتـرك التقني بالسلـك

  تاكلســـــــة بلدیــــة رئیــــس إن

  الدستور على االطالع بعد  

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة  عـوانأل 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

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

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد يالرئاس 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  قــــــــــــــرر 

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةالمن تنظم:األول فصل
  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : 2 الفصل
 المساعدون أعاله إلیھ المشار المشترك  التقني بالسلك تقني رتبة

 سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم يف المترسمون التقنیون
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في اقل على اقدمیة

 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

:  

 لمدنیةا 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 من لألصل مطابقة نسخة -

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

  . العلمیة الشھائد نم 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 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
  . تقني مساعد رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل نم المنظمة التكوین

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

   .  اإلرسال

 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 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر والعشرون (0)  الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ
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 تقییم أعاله ألیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى  : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة  االقدمیة  -

  للمترشح الرتبة في قدمیةاال -

  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 اھرى مقاییس إضافة رةالمناظ 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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : 8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام بقاط المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعدى اقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى

  . سنا ألكبرھم األولویة

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

 المحلیة للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
   

                                                                
  لبلدیةا رئیس                                                          

  العمیري  ولید

  

  المسعدین

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 2020 فیفري 05 في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بقرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني   ِامتحان بفتح یتعلق

  .مباشرة

 یتعلق 2020 فیفري 05 في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني   ِامتحان بفتح

  .مباشرة

  :  إطالعھا دبع المسعدین بلدیة رئیسة إن

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ األساسي  القانون على 
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات و
 القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و 

 القانون و 1997 دیسمبر 20 في المؤرخ 1997 لسنة ـدد83عـ
 المرسوم و 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة 20 عـدد
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد

 09 في المؤرخ 2018 لسنـة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیـة، الجمـاعـات بمجلـة المتعلــق 2018 ماي

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

   ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 مارس 22 في لمؤرخا 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
  ، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر مقرر على و
 و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط
  . المحلیة الجماعات عملة ترقیة

 شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة على و
 البلدیات و الجھویــة المجالس لعملة بالنسبة االنتداب و الترقیة

  . 2014 فیفري 24 في المؤرخة

 بضبط المتعلق و  2020 فیفري 05 في المؤرخ المقرر على و
  . 2020 سنة بعنوان بالبلدیة ترقیتھم المزمع العملة عدد

  مایلي قــرر

 العملة لترقیة مھني امتحان المسعدین دیةببل  یفتح : االول الفصـل
 الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى  صنف إلى صنف من

  : التالي

  : الثانیة المجموعة ضمن

 عن  ترقیتھم المطلوب العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
   المھني االمتحان طریق

   03الرابــع الصنف

  01 السادس الصنف

  02ع الساب  الصنف

  : الثالثة المجموعة ضمن

 عن  ترقیتھم المطلوب العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
   المھني االمتحان طریق

  01 الثامن  الصنف
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 یــوم المسعـدیـن ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل 
   .الموالیة األیام و  2020 أفریل 30  الخمیس 

  2020 مارس 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  

  البلدیة رئیـس     
  أحمد الشیخ ابن  نھى                                                   

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 یتعلق 2020 فیفري 05 في مؤرخ   البلدیة رئیسة من بقرار
 أعلى صنف إلى فصن من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  .مباشرة

 یتعلق 2020 فیفري 05 في مؤرخ   البلدیة رئیسة من قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  .مباشرة

  : إطالعھا بعد البلدیة رئیسة إن

 12 في المـؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ األساسي القانون على و
 الدولة ألعـوان العام اسياألس النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات و
 بالقانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التـي النصـوص جمیع على و 

 و 1997 دیسمبر 20 في المـؤرخ 1997 لسنة ـدد83عـ
 2003 مـارس 17 فــي  المـؤرخ 2003 لسنة ـدد20عـ القـــانون

 23 فــي المـــؤرخ 2011 لسنــة 89 عـــدد رســومالمـ علـى و
  ،  2011سبتمبر

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانـون علـى و
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 سنةل ـدد2509عـ األمر على و
 عملــة بسلـك الخاص األساسي النظـام بضبـط المتعـلـق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولــة
  ، اإلداریة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعـلـق 2019
  الترسیم،

 بضبط المتعلق  09/12/2019 في  المـؤرخ القــرار علــى و
   ، البلدیة اإلطارات قانون

 من  العمـال لترقیـة الــالزمــة اإلعتمــادات رصــد  تم حیث و
 و األولى  بالوحـدة  مباشـرة األعلى الصنـف إلـى األدنى الصنـف

  . 2020 لسنة البلدیة بمیزانیة الثالثة و الثانیة

  مایلي قــرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط : االول الفصـل
  : التالي الجدول بیانات حسب 2020

  )444أنظر الملحق بالصفحة (

  

   البلدیة رئیس      
  أحمد الشیخ ابن  نھى                                                       

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 2020 فیفري 05 في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بقرار
 لفائدة الصنف في العملة لترقیة المھني  االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق
  ، المسعدین بلدیة

  : إطالعھا بعد المسعدین بلدیة رئیسة إن

 المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ األساسي  القانون على         
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات و الدولة ألعوان
 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع علي و  اإلداریة الصبغة
  دیسمبر 20 في المـؤرخ 1997 لسنـــة ـدد83عـ القانون خاصة

 مارس 17 فـي خالمـؤر 2003 لسنة ـدد20عـ بالقانون و1997
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد بالمرسوم و 2003
2011 ،  

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األسـاســي  القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة باحداث

 دیسمبر 18 في  المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ  مراأل  على و
 عملة بسلك الخاص  األساسي  النظام بضبط  المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة 
  ، اإلداریة

 مــارس 22 في  المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمــر على و
 و التـرقیــة و النتدابا آلیات و صیغ بضبــط المتعلــق 2019
  ، الترسیــم
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 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة  وزیر  مقرر على و
 االمتحانات   و  االختبارات  برنامج  و  نظام بضبط  المتعلق
  . المحلیة الجماعات عملة ترقیة و النتداب المھنیـة

 شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة على و
 البلدیات و الجھویة المجالس  لعملة بالنسبة االنتداب و الترقیـة

  . 2014 فیفري 24 في المؤرخة 

 امتحان بفتح المتعلق  2020 فیفري 05 في المؤرخ المقرر على و
  . مباشرة أعلى صنف إلى صنف من  العملة لترقیة مھني

  مایلي قــرر

 عملة  لترقیة المھني االمتحان  لجنة تتركب : األول الفصـل
 القرار بمقتضى المفتوح البلدیة لفائدة  الثالثة و الثانیة  المجموعة

 اآلتي السادة من 2020 فیفري 05 في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار
   : ذكرھم

  اللجنـــة  رئیسة :  ینوبھا من أو  البلدیة رئیسة-

  عضـــــــو : للبلدیـة العام الكاتـب-

 للشؤون الفرعیة باإلدارة  مدیر كاھیة : عبـــاســي رجــــاء-
  عضو :  المالیـة  اإلداریـة 

 المــوارد في بالتصــرف  مكلفة متصــرف : العجمـــي زھــــرة-
  عضو :  البشریــة

 :  األشغـال و الفنیة بالمصلحة  أول تقني  : الشتیـــــوي كمـــال-
  عضو

 ضاءأع تعیین اللجنة لرئیس  االقتضاء عند  یمكن  : الثاني الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

   .اللجنة أعضاء مشموالت من

  

  البلدیة رئیس    
   أحـمد الشیخ ابن نھى

  

  

  جمال

  

 یتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 شركة مقر داخل دةالمتواج للسقوط المتداعیة البناءات بإزالة

  محلھ ّحل من أو "B1"بـ سابقا المعروفة ّبجمال السیرامیك

  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 ّةبمجل ّالمتعلق

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

  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

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

 عن ّالصادر ـدد2547عـ للمكتوب جمال معتمد السید إحالة وعلى
 2019 أفریل 26 بتاریخ بجمال الوطني األمن منطقة رئیس السید
 و بھ العاملین األفراد و األمني المقر ّیھدد الذي المحدق الخطر حول

 قبالة المھجور األجر مصنع تواجد نتیجة اإلرھابیة منھا ّخاصة
 على احتوائھ و الرؤیة لحجبھ الشمالیة بجمال الوطني األمن مركز
  .فیھم المشبوه و المنحرفین أوكار

 رئیس السید طرف من ّالمحرر ـدد10عـ المعاینة محضر وعلى
 وجود حول 2019 ماي 29 بتاریخ بجمال البلدیة الشرطة مركز
 شركة لمقر تابعة مھجورة بنایة و بناء فواضل و أتربة و أوساخ

 الكائن "B1"بـ سابقا المعروفة و ّمحلھ ّحل من أو بجمال السیرامیك
 السالمة على خطرا ّتشكل بجمال الوطني األمن مركز مقر قبالة
  .المتساكنین و البیئة

 ـدد881عـ بجمال المدنیة الحمایة فرقة رئیس السید مكتوب على و
 من العدید تسجیل حول 2019 جویلیة 09 بتاریخ ّالمحرر

 منذ بجمال (B1)السیرامیك شركة مقرب الحرائق إلخماد التدخالت
 من كبیرة كمیات على یحتوي الذي العقار إھمال نتیجة 2016 سنة

 محدقا خطرا یمثل ما العقار داخل الجافة األشجار و األعشاب
  .باألجوار

 رئیس السید طرف من ّالمحرر ـدد3768عـ المعاینة محضر على و
 تداعي حول 2019 ةجویلی 15 بتاریخ بجمال البیئیة الشرطة مكتب

 "B1 "بـ المعروفـــة السیرامیك شركة مقر داخل المتواجدة البناءات
 للفضالت مصب یمثل أصبح حیث داخلھ البیئي الوضع وتدھور
 جانب إلى للعقار الخارجي بالسیاج فتوحات وجود نتیجة المختلفة

 قد ما الجافة األشجار و األعشاب وجود و ّالسائبة الحیوانات تكاثر
 بالمظھر یخل و ّالعامة ّالسالمة ّیھدد و الحرائق اندالع في سببیت

   .للمدینة الجمالي

 مقر داخل المتواجدة للسقوط المتداعیة البناءات إزالة ّتتأكد وحیث -
 و ّالركام رفع و "B1 "بـ سابقا المعروفة بجمال السیرامیك شركة
 البیئي بالوضع یخل و ّالعامة السالمة ّیھدد أن شأنــھ من ما كل إزالة

           .للمدینة الجمالي المظھر على یؤثر و

  یلـــــي مـا قــــرر

 داخل المتواجدة للسقوط المتداعیة البناءات إزالة یتم :األول الفصل
 حل من أو "B1 "بـ سابقا المعروفة بجمال السیرامیك شركة مقر

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

                

  

  لبلدیةا رئیس     
  المیلي  الحبیب    

  

  ھالل قصر

  

 2019 دیسمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار
 لسنة البلدي لالستثمار السنوي البرنامج على بالمصادقة یتعلق

2020  

 18 بتاریخ االستثنائیة جلستھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 لسنة البلدي لالستثمار السنوي البرنامج على 2019 دیسمبر
2020  

  البلدیة  رئیس
  القابسي  األزھر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2019 دیسمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد مداوالت
 و المبنیة العقارات على المعلوم بعنوان مثقلة لیممعا بطرح یتعلق
  المبنیة غیر

 18 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 المعلوم بعنوان مثقلة معالیم تعدیل و طرح على 2019 دیسمبر

 .المصاحبة القائمة حسب المبنیة غیر و المبنیة العقارات على

   

  لدیةلبا رئیس  
  سيالقاب  األزھر

  


