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 أريانة

 للمخالفات اإلدارية الخطايا قيمة ضبط بقــرار يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 .....................................................................................................................................الصحية

 الجديدة
 اوت 06 في مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ...........لإلدارة المعماريين المندسين بسلك معماري مهندس بانتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2020
 اوت 06 في مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 المهندسين بسلك معماري مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 .........................................................................................................................لإلدارة المعماريين

 دورته في البلدي المجلس مداولة من بمضمون يتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد مداوالت
 .......بالجديدة اللوجستية المنطقة لمشروع عقاري مدخر إحداث على بالمصادقة يتعلق 2020 لسنة االولى العادية

 الكريب
 صنف من ترقيتهم المزمع العملة بضبط يتعلق بمقرر يتعلق 2020 جويلة 6  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ..................................................................2020 سنة بعنوان الكريب بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

 بوحجر
 إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2020 جويلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  ...............................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

2020أوت  14 –1441 الحجة ذو 24 الجمعة
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 من العملة لترقية المهني اإلمتحان لجنة تركيبة +ب يتعلق 2020 جويلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .................................................................................2020  سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد ضبط +ب يتعلق 2020 جويلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  ..............................................................................................2020  سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف
 فارسي منزل

 .......................2019  سنة لميزانية نهائي بتنقيح يتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ........................2019  لسنة المالي الحساب بختم يتعلق 2020 ماي 27  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 المال وتوزيع 2020 سنة ميزانية بتنقيح يتعلق 2020 جوان 5  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 .................................................................................................................2019  لسنة اإلحتياطي
 القصر

 ....................المنظمات دار استغالل بمعلوم يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ....................المنظمات دار استغالل بمعلوم يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 .........................2020  األعوان بمجموع يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 .............العام للكاتب اإلمضاء حق بتفويض يتعلق 2020 جويلة 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .........المدنية الحالة في باإلمضاء تفويض بقرار يتعلق 2020 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .........  ............األداء تقييم لمتابعة لجنة بتركيبة يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 يونس بن دمحم للسيد باإلمضاء تفويض بإلغاء يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 ........................................................................................................................................وحادة
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  المحلية الجماعات
  أريانة

 يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  الصحية للمخالفات االدارية الخطايا قيمة ضبط بقــرار

   أريانة بلدية رئيـــس إن    

 ماي 14 في المؤرخ 35 عدد االساسي القانون عـلى إطالعه بعـــد
 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد بالقانون والمتمم المنقح 1975

   2019 ديسمبر 18

 العمومية الجماعات لميزانية األساسي القانون بإصدار المتعلق
  . المحلية

 1997 فيفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعـلى
   . المحلية الجباية مجلة باصدار المتعلق

 2006 لسنة 59 عدد الصحة حفظ تراتيب مخالفة قانون وعلى
 المحلية للجماعات الراجعة بالمناطق 2006 أوت 14 في المؤرخ
 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد بالقانون المتمم و  والمنقح

   2016 افريل

 العامة النظافة و الصحة حفظ تراتيب بمخالفة يعنى الذي و
  10 عدد الفصل وخاصة المحلية للجماعات الراجعة بالمناطق

  .منه مكرر

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

 بلدية بإحداث المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى
    .أريانة

  بتاريخ  المنعقدة البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وعلى 
  .2018 جوان 26 في

 لسنة الرابعة العادية دورته في البلدي المجلس مداولة وعلى 
  .2016 ديسمبر 23 الجمعة يوم المنعقدة 2016

  : يلي ما قّرر

 الصحة للمخالفات االدارية الخطايا قيمة تضبط   : األول الفصل
  : التالي النحو على

                                                    الجنحة  
  للخطية المالية القيمة     

 والمتأتية المنزلية للفضالت المشابهة للفضالت العشوائي اإللقاء - 
 األنشطة لممارسة المعدة والمحالت المنشآت و المؤسسات من

 تستجيب ال أوعية في وضعها او السياحية او الحرفية او التجارية
 األماكن في او المعنية المحلية الجماعة قبل من المحددة للمواصفات

                                              المخصصة غير
  د300.000:       للخطية المالية القيمة                        

 جراء من العمومية الساحات او الطرقات او األرصفة تلويث -
 األنشطة لممارسة المعدة المحالت من المستعملة المياه تصريف
                 اإلدارية او للسكنى المعدة او الحرفية او التجارية

  د300.000:       للخطية المالية القيمة             

 وسائل مختلف هياكل أو بها االنتفاع زال معدات او أثاث ترك -
 أو العمومية الحدائق او بالساحات او بالطرقات أو باألرصفة النقل

     والشواطئ األودية و المياه بمجاري أو المبنية غير باألراضي
  د100.000:       للخطية المالية القيمة       

 حجمها كان مهما الحدائق و البناء فضالت و األتربة إلقاء -
      المعنية المحلية الجماعة قبل من لها المخصصة غير باألماكن
  د100.000:       للخطية المالية القيمة        

 في الموضوعة للفضالت الحائطية السالت او الحاويات إتالف -
                                             العمومية األماكن

  د300.000:       للخطية المالية القيمة        

 فيها المتصرف او مالكها قبل من مبنية غير ارض تنظيف عدم -
                                                 الحال حسب

  د300.000:       للخطية المالية القيمة                

 المحدد األجل في مالكها قبل من مبنية غير ارض تسييج عدم -
 أنها تبين إذا بالتسييج اإللزامي بالقرار او البناء رخصة بقرار

 تحمل مع اإللزامي التسييج قرار ويصدر) للفضالت مصبا أصبحت
 التسييج قرار لتنفيذ الموجبة البناء في الترخيص معاليم المخالف
                                                    اإللزامي

  د 500.000:       للخطية المالية القيمة            
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 يتسبب مما السكنية المحالت داخل تجارية لغاية الحيوانات تربية -
 اإلضرار أو العموم أو األجوار راحة إزعاج و الحشرات تكاثر في
 و المستغلة المساحة أهمية و الحيوانات عدد ذلك في ويراعى. بهم

                       البيئي الوضع على تأثيرها

  د 500.000:       للخطية المالية القيمة     

 المحالت داخل الصحية المركبات تنظيف و وصيانة توفير عدم -
 الصحية للشروط طبقا الحرفية او التجارية األنشطة لممارسة
 أغراض في استغاللها او المعنية المحلية الجماعة قبل من المحددة
  المذكورة المحالت مرتادي وجه في غلقها تعمد او أخرى

  د 500.000:       للخطية المالية القيمة     

 و للعموم المفتوحة بالمحالت الصحية الشروط احترام عدم -
 و الحالقة قاعات و الحمامات و بالنزل المسداة بالخدمات المتعلقة
                    غيرها و األفراح قاعات و التمسيد و التجميل

  د 100.000:       للخطية المالية القيمة                     

 المفتوحة المحالت داخل للغرض مهيأة حاويات تخصيص عدم -
                    غبرها و والنزل المطاعم و كالمقاهي للعموم

  

  د 300.000:       للخطية المالية القيمة

 في او بوسائل الغذائية المواد خزن او بيع او عرض او نقل -
 الجماعة قبل من المحددة الصحية للشروط تستجيب ال ظروف
 من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز اإلذن يقع و.المعنية المحلية
                                       .المحلية الجماعة رئيس

  د 100.000:       للخطية المالية القيمة        

 المنتزهات او الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار -
                                 الخضراء المناطق او العمومية

  د 500.000:       للخطية المالية القيمة         

 المنتزهات او الحدائق داخل المزروعة المساحات مالاستع -
   غيره او صناعي او تجاري لنشاط الخضراء بالمناطق او العمومية

          المزروعات إتالف و حرق في التسبب او ترخيص دون
                                                            

  د 100.000:       للخطية المالية القيمة         

 المحالت من المتأتي الضوضاء او الضجيج من نوع أي إحداث -
  بالتجمعات المنتصبة الحرفية او التجارية األنشطة لممارسة المعدة

 في األفراح قاعات من او للسكنى المعدة المحالت من او السكنية 
             المعنية المحلية الجماعة قبل من المحددة األوقات غير

  د 500.000:       للخطية المالية القيمة          

                              أنواعها بمختلف الفضالت حرق -
                                                            

  د 600.000:       للخطية المالية القيمة                      
 لممارسة المعدة بالمحالت للمداخن الصحية الشروط توفر عدم -

 أو غيرها و الحمامات و كالمطاعم الحرفية او التجارية األنشطة
                                      بها خلل وجود او فقدانها

                                                            
  د 300.000:       للخطية المالية القيمة            

    غيرها أو صناعية أنشطة من كريهة روائح انبعاث في التسبب -
  د 300.000:       للخطية المالية القيمة

                                      البالوعات أغطية إزالة -
                                                            

  د 100.000:       للخطية المالية لقيمةا            
 مياه او المستعملة المياه او الشرب مياه تصريف بقنوات اإلضرار -

                                                     األمطار
  د 100.000:       للخطية المالية القيمة                

                       األودية و المياه بمجاري الفضالت رمي -
                                                            

  د 100.000:       للخطية المالية القيمة        

 و الحضرية الجمالية على للمحافظة الالزمة التدابير احترام عدم -
 والفضاءات الساحات و بالشوارع البناء تراتيب و البيئية و العمرانية
  :للخطية المالية القيمة الخاصة و العمومية

  د 300.000:       للخطية المالية القيمة       

 عليه وتسلط  ممنـــــــــــــــــــــــوع  " الفوضوي االنتصاب"-
  بقيمة  إدارية خطية

  د 100.000:       للخطية المالية القيمة   

 الشرطة و البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل
 هذا بتنفيذ  يخصه ما في كل مكلفون البيئية والشرطة  البلدية
  .القرار

  بلدية رئيس                                                      
  موسى فاضل العربي دمحم
  

------------------  

  الجديدة

 يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 يتعلق 2020 اوت 06 في مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من بقرار
 بسلك معماري مهندس بإنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح

  لإلدارة المعماريين المندسين
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 يتعلق 2020 اوت 06 في مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من قرار
 بسلك معماري مهندس بإنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح

   2020 سنة بعنوان الجديدة بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين نالمندسي

 نوفمبر 02 يوم لفائدتها و الجديدة ببلدية تفتح :  االول الفصل
 مهندس النتداب باالختبارات خارجية مناظرة الموالية واأليام 2020
   لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك  معماري

   واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد: الثاني الفصل
(01 )   

  2020 اكتوبر 02 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل

 مضمونـــة رسالة بواسطــــة الترشح ملفات ترسـل : الرابع الفصل
 : التالي العنوان على السريع البريد او بالبلوغ االشعار مع الوصول

   الجديدة 1124  بورقيبة الحبيب شارع الجديدة بلدية

  
  بلدية رئيس
  العويني  خالد

  

------------------  

 يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 يتعلق 2020 اوت 06 في مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من بقرار
 مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

  لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك معماري

 كيفية بضبط يتعلق  ..في مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من قــرار
  معماري مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم
 سنة بعنوان الجديدة بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

2020   

  الجديدة بلدية رئيس ان

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اطالعه بعد
  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 ديسمبر 12 فى المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 ألعـــــوان العــــام األساسي النظــــام بضبط المتعلق  1983

 الصبغـــة ذات المؤسسات و  المحليـة الجماعــات و الـدولــــة
 خاصة و تتممه او تنقحه التي النصوص جميع على و اإلدارية
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09  في المؤرخ  األمر على و
   الجديدة بلدية

 جويلية 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 نالمهندسي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 116 عدد باألمر  إتمامه تم كما  لالدارة المعماريين
                                 2009 جانفى 21 فى المؤرخ

                                             

 افريل 13 فى المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر على و
 ضبط و القصوى السن لتحديد خاصة احكام بضبط المتعلق 2006

 فى المشاركــــــة من العليا الشهادات حاملى لتمكين احتسابها كيفية
 التكوين مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجية المناظرات

   العمومى القطاع فى لالنتداب

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و 
 و  الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019
   بالبلديات الترسيــم

  يلـي مــا قـرر

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :  01الفصل
 المعماريين المهندسين بسلك معمارى مهندس النتداب باالختبارات

   الجديدة بلدية لفائدة لإلدارة

 مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تفتح :  02الفصل
  للمترشحين  لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك معمارى

 و المعماريين المهندسين عمادة بجدول المرسمين الخارجيين
 شهادة او معماري لمهندس الوطنية الشهادة على المحرزين
  العمـــر من البالغيـــــن  المطلوب االختصاص فى لها  معادلـــــة

 عدد االمر احكام وفق تحتسب االكثر على سنة (40) اربعين
 اليه المشار 2006 افريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031

   اعاله

 المشار الخارجية  للمناظرة المترشحين على يجب   03 الفصل
 االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل اعاله اليها

 رسالة بواسطة ارسالها و الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعـــد
 البريــد طريق عن او بالبلوغ االشعـــار  مع الوصول مضمونة

 تكون و المناظرة فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على السريع
   : التالية الوثائق من يتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة

   :للمناظرة الترشح عند -أ

 االلكتروني  الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح استمارة  -1
   www.concous.gov.tn)) العمومية المناظرات لبوابة

   الوطنية التعريف بطاقة من نسخة - 2

   الباكالوريا اعداد بطاقة من نسخة - 3

   التخرج سنة اعداد بطاقة من نسخة - 4

 للشهائد بالنسبة مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة - 5
   معادلة بشهادة االجنبية
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 المهندسين عمادة بجدول الترسيم شهادة من مصورة نسخة - 6
   المعماريين

  . عنوانه و المترشح السم حامالن البريد معلوم خالصا ظرفان - 7

 بأحد ترسيم شهادة او فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة - 8
  القانـــــونية السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب
 اشهر ثالثـــة من اكثر تسليمها على يمض لم الشغـــــل طالب بصفة

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم تاريخ في
      باألمر للمعني القصوى  القانونية

 ببلدية الضبط بمكتب مباشرة ايداعها يتم التي الملفات تقبل ال
            الترشحات لقبول اجل آخر بعد الواردة او الجديدة

   : المناظرة في النجاح بعد -ب

 تاريخ على يمض لم (األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون -
   اشهر  ( 03 ) ثالثة من اكثر تسليمه

 من اكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون -
   اشهر  ( 03 ) ثالثة

   حديثتان شمسيتان صورتان -

   يعادلها ما او العلمية الشهادة من  لألصل مطابقة نسخة -

   الباكالوريا اعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

   التخرج سنة اعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 من اكثر تسليمها تاريخ على يمض لم (االصل) طبية شهادة -
 و البدنية المؤهالت فيه تتوفــر المترشح ان تثبت اشهر ثالثـــــة
 مسلمة الجمهورية تراب بكامل وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية

  . للصحة عمومية مؤسسة قبل من

 اعاله عليها المنصوص الخارجية المناظـــرة تفتح : 04 الفصل
   : القرار هذا يضبط و الجديدة بلدية رئيس من بقرار

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة ختم تاريخ -

   المناظرة فتح تاريخ -

 المشــــار الخارجيـــــة  المنــــاظـــــرة على تشــــرف : 05 الفصل
 الوزير من بقـــــرار تركيبتها تضبط لجنــــة اعــــــاله اليهـــا

  : بالخصوص اللجنة هذه تتولى و  المحلية بالشؤون المكلف

  المناظرة في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -

  االختبارات سير على االشراف و الملفات دراسة -

   الجدارة حسب المترشحين ترتيب -

   قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 البريد طريق عن يصل لم ترشح ملف كل وجوبا يرفض :  06الفصل
   السريع البريـــــد او  الوصول مضمون

 هذا من ( أ ) الفقرة) 3 بالفصل اليها المشار الوثلئق جميع يتضمن لم او
 ملف ارسال تاريخ لتحديد البريد ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار

  .الترشح

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمـــــة تضبط :  07الفصل 
 من باقتراح و الجديدة بلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المناظرة فى

   المناظرة لجنة

   : مرحلتين على الخارجية المناظرة تشتمل : 08 الفصل

  : االولى المرحلة -1

 للمجموع وفقا تفاضليا ترتيبا للمناظرة للمترشحين االولي الترتيب يتم
   التسجيل عند عليه المتحصل الشخصي

   : التالي النحو على يحتسب الذي و المناظرة في

   ◌ّ = الشخصي المجموع

 x 3التخرج سنة معدل)  +  (x 1.5  الباكالوريا شهادة معدل)           
   ( جامعية شهادة على الحصول سنة مقياس عدد)+ (

  األقصى المعيارالعدد

   نقطة 30الباكالوريا لشهادة النهائي المعدل

   نقطة 60كشف أخر حسب التخرج  لسنة النهائي المعدل

  نقاط 10الجامعية الشهادة على الحصول سنة

   نقطة 100 الشخصي المجموع

 لكل بالنسبة مترشح لكل المسند  العدد  احتساب كيفية ضبط يتم      
  : التالي النحو على معيار

 النهائي المعدل)   نقطة 30 األقصى العدد : االول المعيار -        
  ( x 1.5 الباكالوريا لشهادة

 لسن النهائي المعدل)    نقطة 60 االقصى العدد : الثاني المعيار -       
  (x 3 التخرج 

  نقاط 10 االقصى العدد : الثالث المعيار -       

   : التالي الجدول في مبين هو ما حسب تسند و        

 عدد الترشحات غلق تاريخ من الجامعية الشهادة على الحصول اقدمية
   النقاط

  نقاط 10 سنوات 5 من اقل

  نقاط 8سنوات 10 من اقل و سنوات 5 من

  نقاط 6سنة 15 من اقل و سنوات 10 من
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  نقاط 4 فوق فما سنة 15

 عدد مرات 6 حدود في الشفاهي االختبار إلجراء المترشحين دعوة تتم
 للمترشحين التفاضلي الترتيب حسب ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط

 تعطى المترشحين بين التساوي حالة في ) الشخصي لمجموعهم وفقا
  ( سنا لألكبر االولوية

   : الثانية المرحلة

 البرنامج من يؤخــــــذ موضوع حــــــول شفــــــاهي اختبار -
  المناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحـــق

 رغب اذا ما صورة في و السحب طريق عن الســـؤال اختيار يقــــــع
   اثنين على اليه يسند الذي العدد يقسم السؤال ابدال في المترشح

  : يلي كما االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  الضارب    النقاط عدد  المدة االختبار نوعية

  : شفاهي اختبار

  دقيقة 20   التحضير•

  دقيقة 20العرض•

  دقيقة 20 الحوار•

   :  بين يتراوح عدد

  (20) العشرين و    (00) الصـفــــر )

 الفرنسية باللغة او العربية باللغة الشفاهي االختبار يجرى  :  09الفصل
   المترشح اختيار حسب

 االختبـــار في المشاركـــــة مترشح ألي يسمح ال :  10 الفصل
 في فوق فما (50) نقطــــة خمسين على يحـــــرز لم ان الشفاهــــي

   االولى المرحلة

 (20)  عشرين على (6) ستة من اقل عدد كل عن ينتج :  11 الفصل
  المترشح قبول رفض الشفاهي االختبار في

 المترشح قبل من عليه المتحصل المجموع احتساب يقع :  12 الفصل
   : كاآلتي

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

  2أ =    االولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  1ب =    الثانية المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  3 ( x 1 ب  +  x2 أ ) = النهائي الحاصل

 ترتيبا المترشحين ترتيب المناظــرة لجنــــة تتولى : 13 الفصل
 الذين المترشحين في قائمتين تقترح و النهائي الحاصل حسب تفاضليا

   : نهائية بصفة قبولهم يمكن

 في نهائيا المقبولين المترشحين اسماء على تشتمل : االصلية القائمة (1
 عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة
 عدة تحصل اذا ) . تسديدها المزمع المراكز حدود في و المترشح

   (  سنا ألكبرهم االولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

 على 50   % حدود في القائمة هذه اعداد يتم : التكميلية القائمة (2
 لتمكين االصلية بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير اقصى
 يلتحقوا لم الذين الناجحين المترشحين تعويض من االقتضاء عند االدارة
  . عملهم بمراكز

 التكميلية القائمة و االصلية القائمة نهائية بصفة تضبط : 14 الفصل
 بلدية رئيس قبل من الخارجية المناظرة في نهائيا المقبولين للمترشحين

  . الجديدة

 استدعاء و االصلية بالقائمة بالتصريح الجديدة بلدية تقوم   : 15 الفصل
 شهر اجل انقضاء بعد و عملهم بمراكز لإللتحاق الناجحين المترشحين

 بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير اقصى على ( يوما 30)
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه االدارة تتولى  . االصلية
 في عملهم بمراكز االلتحاق عليهم بان ,بالتسليم االشعار مع الوصول

 و للتسمية رافضين يعتبرون او (15) يوما عشر خمسة اقصاه اجل
 بالمترشحين تعويضهم يتم و المناظرة في الناجحين  قائمة من يحذفون

  . التفاضلي الترتيب حسب ذالك و التكميلية  بالقائمة المسجلين

 تاريخ من تقدير اقصى على اشهر ستة التكميلية بالقائمة العمل ينهى و
  . االصلية بالقائمة التصريح

   المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  : 16 الفصل

  بلدية رئيس
  العويني  خالد

  

------------------  

  

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد مداوالت
 االولى العادية دورته في البلدي المجلس مداولة من بمضمون يتعلق
 لمشروع عقاري مدخر إحداث على بالمصادقة يتعلق 2020 لسنة

  بالجديدة اللوجستية المنطقة
 لمشروع عقاري مدخر إحداث على   باإلجماع المجلس صادق

 المعروف بالعقار هكتار 50 مساحته بالجديدة اللوجستية المنطقة
 بشواط  "الرحمانية الفالحية التنمية و األحياء شركة " ضيعة بإسم

.  
  

  بلدية رئيس
  العويني  خالد
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  الكريب

  
 يتعلق 2020 جويلة 6  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 صنف الى صنف من ترقيتهم المزمع العملة بضبط يتعلق بمقرر
  2020 سنة بعنوان الكريب بلدية لفائدة مباشرة اعلى
 صنف الى صنف من ترقيتهم المزمع العملة بضبط يتعلق مقرر
  2020 سنة بعنوان الكريب بلدية لفائدة مباشرة اعلى

  
  بلدية رئيس
  السليطي  لطفي

  
------------------  

  بوحجر

 يتعلق 2020 جويلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني إمتحان فتح +ب

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

 صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني إمتحان بوحجر ببلدية يفتح
  :التالي الجدول بيانات حسب مباشرة أعلى

   الثانية الوحدة ضمن /1

 عن ترقيتهم المراد العملة عدد  إليها الترقية سيتم التي األصناف
  (%50)مهني إمتحان طريق

      05:    عالراب الصنف

                                            الخامس الصنف
                                         السادس الصنف  01

                                     السابع الصنف   02    
 يوم بوحجر ببلدية للترقية المهنية االمتحانات تجري   01      

  .2020 ديسمبر 23 اإلربعاء

  .2020 نوفمبر 23.. يوم الترشحات ختم يقع
  بلدية رئيس    
  المحمدي  الوهاب عبد

  

------------------  

 يتعلق 2020 جويلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني اإلمتحان لجنة بتركيبة

  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى

 صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني اإلمتحان لجنة تتركب
  : السادة من بوحجر ببلدية 2020 سنة بعنوان  مباشرة أعلى

  اللجنة رئيس :            المحمدي الوهاب عبد  -

  باللجنة عضو :                    حفصية نضال   -

  باللجنة عضو :                     الصياح كلثوم   -

  باللجنة عضو :                   التريكي محمود   -

  باللجنة عضو :أكثر أو الصنف نفس من عامل   -

  بلدية رئيس
  المحمدي  الوهاب عبد

  

------------------  

 يتعلق 2020 جويلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد ضبط +ب

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

 إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بوحجر ببلدية يضبط
  :التالي الجدول بيانات حسب مباشرة أعلى صنف

   الثانية الوحدة ضمن /1

 العملة عدد ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة
 المراد العملة عدد (%50) مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم المراد

  (%50) باإلختيار ترقيتهم

                   10                         الرابع   الثانية
                        05                                 

                            05  

                       01                  الخامس         
                 01                                        

                      00    

                       04                  السادس         
                 02                                        

                      02                 

                       01                    السابع         
                 01                                        

                      00  

  بلدية رئيس      
  المحمدي  الوهاب عبد
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  فارسي منزل

  

 يتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  2019 سنة لميزانية نهائي بتنقيح

 المنعقدة اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
   2019 سنة لميزانية النهائي التنقيح على 2020 مـاي 27 بتاريخ

 إلى د 610.000,000 من الميزانية ترفع وبذلك
    د 1.455,803,039

 األول العنوان فوائض من منقولة موارد من متأتي الترفيع وهذا
 لسنة األول العنوان من المستغلة غير والفوائض 2018 لسنة

 الجماعات ومساعدة القروض صندوق من مسندة ومنح 2017
  .المحلية

  بلدية رئيس   
  المبروك  حسن

  

------------------  

 يتعلق 2020 ماي 27  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  2019 لسنة المالي الحساب بختم

 المنعقدة اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 على 2019 لسنة المالي الحساب ختم على 2020 مـاي 27 بتاريخ
  :التالي النحو

  :2019 سنة لتصرف الميزانية لمقابيض الجملي المبلغ - 
1,453,406,136   

  :2019 سنة لتصرف بدفعها المأذون للنفقات الجملي المبلغ - 
655,255,622  

 والتي األول بالعنوان استعمال دون الباقية اإلعتمادات مبلغ - 
  115,577,079  :بإلغائها يصرح

 من 4و 3 بالجزئين استعمال دون الباقية اإلعتمادات مبلغ - 
  684,970,015  :بإلغائها يصرح والتي الثاني العنوان

 المال إلى نقله في يرخص الذي األول العنوان من الفائض مبلغ - 
  133,180,176  :اإلحتياطي

 يرخص الذي الثاني العنوان من 4و 3 الجزئين من الفائض مبلغ - 
     664,970,015  :اإلحتياطي المال إلى نقله في

 يرخص الذي الثاني العنوان من الخامس الجزء من الفائض مبلغ - 
  0,323  :اإلحتياطي المال إلى نقله في

  بلدية رئيس
  المبروك  حسن

  

------------------  

 يتعلق 2020 جوان 5  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  2019 لسنة اإلحتياطي المال وتوزيع 2020 سنة ميزانية بتنقيح

 المنعقدة اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 وتوزيع 2020 سنة ميزانية تنقيح على 2020 مـاي 27 بتاريخ
 من الميزانية ترفع وبذلك 2019 لسنة اإلحتياطي المال

  د 1.431,514,156 إلى د 660.000,000

  بلدية رئيس  
  المبروك  حسن

  

------------------  

  القصر

 يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  المنظمات دار استغالل بمعلوم

   القصر بلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممته و نقحته التي

 ديسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون على و
 جميع على و العمومية المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق و 1973

  .تممته و نقحته التي النصوص

 فيفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و
 جميع على و المحلية الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997
  .تممته و نقحته التي النصوص

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد االمر على و
 في المحلية للجماعات المرخص المعاليم بضبط المتعلق و

  .استخالصها
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 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجريدة النشر اجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر
 المحلية للجماعات االلكتروني بالموقع و المحلية للجماعات الرسمية

  .تعليقها و الصلة ذات الوثائق و للقرارات

 جوان 08 بتاريخ البلدي للمجلس استثنائية جلسة محضر على و
  2020 جوان 12 في المؤرخ االثنين ليوم الموافق 2020

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز

 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019 نوفمبر 27 في مؤرخ 2019

   .القصر بلدية ميزانية على و

  يلي ما قرر

 بالقصر المنظمات دار استغالل معلوم تعريفة تضبط : االول الفصل
  :التالي النحو على

  .اليوم في دينار ثالثمائة 300.000

  .سبقته التي القرارات كافة القرار هذا يلغي :الثاني الفصل

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :الثالث الفصل
  .القصر لبلدية االلكتروني بالموقع و

 في كل مكلفان بالقصر المالية قابض و العام الكاتب:الرابع الفصل
  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما

  بلدية رئيس
  ضو عادل

  

------------------  

  

 يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  المنظمات دار استغالل بمعلوم

   القصر بلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممته و نقحته التي

 ديسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون على و
 جميع على و العمومية المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق و 1973

  .تممته و نقحته التي النصوص

 فيفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و
 جميع على و المحلية الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997
  .تممته و نقحته التي النصوص

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد االمر على و
 في المحلية للجماعات المرخص المعاليم بضبط المتعلق و

  .استخالصها

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجريدة النشر اجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر
 المحلية للجماعات االلكتروني بالموقع و المحلية للجماعات الرسمية

  .تعليقها و الصلة ذات الوثائق و للقرارات

 جوان 08 بتاريخ البلدي للمجلس استثنائية جلسة محضر على و
  2020 جوان 12 في المؤرخ االثنين ليوم الموافق 2020

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز

 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019 نوفمبر 27 في مؤرخ 2019

   .القصر بلدية ميزانية على و

  يلي ما قرر

 بالقصر المنظمات دار استغالل معلوم تعريفة تضبط : االول الفصل
  :التالي النحو على

  .اليوم في دينار ثالثمائة 300.000 

  .سبقته التي القرارات كافة القرار هذا يلغي :الثاني الفصل

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :الثالث الفصل
  .القصر لبلدية االلكتروني بالموقع و

 في كل مكلفان بالقصر المالية قابض و العام الكاتب:الرابع الفصل
  .الفرار هذا بتنفيذ يخصه ما

  
  بلدية رئيس
  ضو عادل
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 يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  2020  األعوان بمجموع

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممته و نقحته التي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممته آو نقحته التي النصوص جميع على
  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد األمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي األمر على و
 بالجريدة النشر إجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر
 و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلية للجماعات الرسمية
  .تعليقها

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد علىاألمر و
 و الدولة بعملة الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلدارية الصبغة ذات المؤسسات و المحلية العمومية الجماعات

 1999 جانفي 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر على و
 موظفي رتب مختلف إليها تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق
 الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة

  .تممته او نقحته التي النصوص جميع على و اإلدارية

 199 افريل 12 في مؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق

 و تممته و نقحته التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات
 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمرالحكومي خاصة
  .2019 ديسمبر

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لالدارات المشترك

 كما 1999 مار 29 في مؤرخ 1999 لسنة 675 عدد علىاألمر و
 النظام بضبط يتعلق 1999 لسنة 1036 عدد باألمر إتمامه تم

  األرشيف و الوثائق في المتصرفين بسلك الخاص األساسي

 1982 ماي 11 في مؤرخ 1982 لسنة 780 عدد األمر على و
  األطفال رياض تطبيق منشط رتبة بإحداث يتعلق

 1978 افريل 26 في مؤرخ 1978 لسنة 452 عدد األمر على و
  األطفال رياض بمنشطي الخاص األساسي القانون بضبط يتعلق

 1987 نوفمبر 07 في مؤرخ 1978 لسنة 963 عدد األمر على و
 تم كما البياطرة لألطباء المشترك األساسيلإلطار بالقانون يتعلق
 نوفمبر 08 في المؤرخ 1999 لسنة 2490 عدد باألمر تنقيحه

 فيفري 14 في مؤرخ 2002 لسنة 324 عدد األمر و 1999
2002  

 اكتوبر 29 في المؤرخ 1984 لسنة 1267 عدد االمر على و
 و القياسي التدرج و التفاضلي الترتيب بضبط المتعلق و 1984

 جميع على و العمومية المصالح مستشاري الطار المخول االجر
  تممته او نقحته التي النصوص

 1999 افريل 12 في مؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و
 لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق

  العمومية االدارات

 1999 فيفري 15 في مؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 وتقني محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق

  العمومية اإلعالميةلإلدارات

 جوان 21 في مؤرخ 1999 لسنة 1380 عدد األمر على و
  اإلدارة معماري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق 1999

 جويلية 15 في مؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المهندسين بسلك الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق 1999

  .لإلدارة المعماريين

 ماي 6 في مؤرخ 2019 لسنة 401 عدد الحكومي األمر على و
 الديمقراطية آليات أعمال إجراءات و شروط بضبط يتعلق 2019

 الجماعات مجلة من 30 بالفصل عليها المنصوص التشاركية
  .المحلية

 1990 لسنة 1967 وعلىاألمرعدد
المتعلقبنيابةالخططالوظيفيةللمصالحالخارجيةوالجهويةالرجعةبالنظرلمخ

  . تلفالوزارات

 سبتمبر 19 في المؤرخ والمالية والتخطيط الداخلية وزير قرار وعلى
 كل في إحداثها الممكن الوظيفية الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989

  . 2000 أوت 26 في المؤرخ بالقرار تنقيحه تم كما بلدية

 عليه والمصادق2019 فيفري 19في المؤرخ البلديات القرار وعلى
  .القصر لبلدية الهيكلي بالتنظيم والمتعلق2019 مارس 01في

 2020 جوان 08 بتاريخ البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنين ليوم الموافق
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 خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و 
 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز باإلجراءات

2018.  

 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب إعادة جلسة محضر على و
  2019 نوفمبر 27 في مؤرخ 2019

  يلي ما قرر

 القصر ببلدية "اإلطار قانون" أعوان مجموع يشتمل :األول الفصل
  :على

  )2408أنظر الملحق صفحة ( 

 فيفري 19 بتاريخ قرار ماسبقه القرار هذا يلغي:الثاني الفصل
  2019 مارس 01 بتاريخ عليه مصادق 2019

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار ينشرهذا :الثالث الفصل
  .القصر لبلدية االلكتروني بالموقع و

 في كل مكلفان بالقصر المالية قابض و العام الكاتب :لرابع الفصل
  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما

  بلدية رئيس
  ضو عادل

  

------------------  

 يتعلق 2020 جويلة 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  العام للكاتب االمضاء حق بتفويض

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .262 عدد الفصل خاصة و تممته و نقحته التي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جميع على
  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 1999 افريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر على و
 لمهندسي المشترك بالسلك الخص االساس النظام بضبط المتعلق

  .العمومية االدارات

 2020 ماي 14 في مؤرخ المحلية الشؤون وزير قرار على و
 الدرجة من عام كاتب بمهام اول مهندس ملوح هالل السيد بتكليف
  .2020 افريل غرة من ابتداء القصر ببلدية الثالثة

 25 بتاريخ االستثنائية الجلسة في البلدي المجلس مصادقة على و
 حق ملوح هالل العام الكاتب لسيد التفويض على 2020 جويلية

 حدود في و البلدية رئيس السيد مسؤولية و مراقبة تحت االمضاء
  .اعاله المذكور القانون من 262 الفصل ألحكام طبقا مشموالته

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز

 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدية ميزانية على و

  يلي ما قرر

 و مراقبته تحت اإلمضاء حق البلدية رئيس يفوض :االول فصل
 العام الكاتب ملوح هالل السيد إلى مشموالته حدود في و مسؤوليته

  :التالية المجاالت في القصر لبلدية

  .البلدية رئيس قرارات تنفيذ-

 إعداد و تنفيذها متابعة و البلدية لميزانية االولي المشروع اعداد-
 و الشراكة عقود و العامة المرافق تفويض عقود و الصفقات ملفات

 و البلدية بالمعاليم المتعلقة التحصيل جداول و البلدية اللزمات
  .العقود مختلف

 و بالدفع االذون و بالتزود االذون و بالنفقة التعهد اقتراحات اعداد-
  .المثبتة الحجج

  .البلدية المصالح مختلف بين التنسيق و االعوان تسيير-

 بالوثائق و مسكها و البلدية الدفاتر و السجالت بمختلف العناية-
  .االرشيف و االدارية

  .2020 افريل غرة من القرار بهذا العمل يبداء :الثاني الفصل

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :الثالث الفصل
  .القصر لبلدية االلكتروني الموقع و

 يخصه ما في مكلفانكل المالية قابض و العام الكاتب :الفصاللرابع
  .القرار هذا بتنفيذ

  
  بلدية رئيس
  ضو عادل
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 يتعلق 2020 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  المدنية الحالة في باإلمضاء تفويض بقرار

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .265 عدد الفصل خاصة و تممته و نقحته التي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جميع على
  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممته او نقحته التي النصوص جميع على و المدنية الحالة بتنظيم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشهاد و باإلمضاء التعريف بتنظيم المتعلق 1994
 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل

  .1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجريدة النشر اجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر
 تعليقها و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلية للجماعات الرسمية

  .46 الفصل خاصة و

 1999 افريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر على و
 لمهندسي المشترك بالسلك الخص االساس النظام بضبط المتعلق

  .العمومية االدارات

 2020 ماي 14 في مؤرخ المحلية الشؤون وزير قرار على و
 الدرجة من عام كاتب بمهام اول مهندس ملوح هالل السيد بتكليف
  .2020 افريل غرة من ابتداء القصر ببلدية الثالثة

 حدود في البلدية رئيس طرف من باإلمضاء التفويض قرار على و
 القصر لبلدية العام الكاتب ملوح هالل بالسيد الخاص مشموالته

   .2020 جويلية 28 بتاريخ

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز

 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  يلي ما قرر

 :السيد الى القصر لبلدية البلدية رئيس السيد فوض :االول الفصل
 بمطابقة باإلشهاد المتعلقة سلطته اول مهندس الرتبة ملوح هالل
 ابرام بإستثناء المدنية الحالة و باإلمضاء التعريف و لألصل النسخ
  .الزواج عقود

 ايام خمسة مضي بعد النفاذ حيز القرار هذا يدخل :الثاني الفصل
  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة نشره تاريخ من

  .القرار هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  ضو عادل

  

------------------  

 يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  االداء تقييم لمتابعة لجنة بتركيبة

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممته و نقحته التي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و ولةالد ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جميع على
  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجريدة النشر اجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر
 المحلية للجماعات االلكتروني بالموقع و المحلية للجماعات الرسمية

  .تعليقها و الصلة ذات الوثائق و للقرارات

 2015 اوت 03 في مؤرخ المالية وزير و الداخلية وزير من قرار
 المنصوص الموظفة غير االجمالية المساعدات احتساب بضبط يتعلق
 في مؤرخ 2014 لسنة 3505 عدد االمر من 06 بالفصل عليها
  .2014 سبتمبر 30

 ديسمبر 29 في مؤرخ المالية وزير و الداخلية وزير من قرار
 عليها المنصوص المحلية الجماعات اداء تقييم بضبط يتعلق 2015
 30 في مؤرخ 2014 لسنة 3505 عدد االمر من 11 بالفصل
  .2014 سبتمبر

 حول 2015 اكتوبر 05 بتاريخ 205581 عدد توجهية مذكرة
  .البلدية قدرات لدعم السنوي البرنامج اعداد
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 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز

 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

   .القصر بلدية ميزانية على و
  يلي ما قرر

  :كل من االداء تقييم لمتابعة لجنة تركب :االول الفصل

  لجنة العامرئيس الكاتب ملوح هالل:السيد

  الصفقاتعضو و المالية مصلحة قاسمي بلقاسم بنت سوسن  :السيدة

    العمرانية التراخيص و التهيئة مصلحة شوشان صالح    :السيد
  عضو  

 التنوير و الطرقات و االشغال مصلحة رئيس وحادة دمحم    :السيد
  عضو 

  مقرر  حمدي جهاد  :السيد

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :الثاني الفصل
  .القصر لبلدية االلكتروني الموقع و

 امضائه تاريخ من بداية النفاذ حيز القرار هذا يدخل :الثالث الفصل
  البلدية رئيس طرف من

  .القرار هذا بتنفيذ مكلف العام الكاتب السيد :لرابع الفصل

  
  بلدية رئيس
  ضو عادل

------------------  

 يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  وحادة يونس بن دمحم للسيد باالمضاء تفويض بالغاء

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 النصوص جميع على و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .265 عدد الفصل خاصة و تممته و نقحته التي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جميع على
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 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممته او نقحته التي النصوص جميع على و المدنية الحالة بتنظيم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشهاد و باإلمضاء التعريف بتنظيم المتعلق 1994
 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل

  .1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افريل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدية بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجريدة النشر اجراءات و صيغ بضبط يتعلق 2018 ديسمبر
 تعليقها و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلية للجماعات الرسمية

  .46 الفصل خاصة و

 ديسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقيح يتعلق 2019

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افريل 12 في
  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 ديسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد االمر على و
 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقيح يتعلق 2019

 السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1999 افريل
  .التأجير مستويات و العمومية لإلدارات المشترك التقني

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقيح يتعلق 2019 ديسمبر

 التقني السلك تأجير نظام بضبط المتعلق 1999 افريل 12 في
  .العمومية لإلدارات المشترك

 افريل 12 المدنيةبتاريخ بالحالة االمضاء في تفويض القرار على و
 عليه رئيسالمصادق تقني وحادة يونس بن دمحم :السيد يخص 2019

   .االشراف سلطة طرف من 2017 افريل 20 بتاريخ
 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و

  .2018 جوان 26 بتاريخ القصر لبلدية البلدي المجلس تركيز
 نوفمبر 26 بتاريخ البلدية رئيس انتخاب اعادة جلسة محضر على و

  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019
  يلي ما قرر

 المدنية بالحالة االمضاء في التفويض قرار يلغى :االول الفصل
 الصنف رئيس تقني الرتبة وحادة يونس بن دمحم :السيد يخص

  .القصر ببلدية"1أ" الفرعي
 من امضائه تاريخ من النفاذ حيز القرار هذا يدخل :الثاني الفصل
  .البلدية رئيس طرف

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر :الثالث الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الرابع الفصل

  
  بلدية رئيس
  ضو عادل


