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        القــــرارات
  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

 یتعلق 2020 جانفي 18  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  العمومیّــة بالّشبكات الّربط تراخیص منح على مالي مقابل بتوظیف

                                                           
 الّربط تراخیص منح على مالي مقابل بتوظیف یتعلّق قـــــــرار
  العمومیّــة بالّشبكات

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  ، المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق  2018

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤرخ األمر وعلى
  ، المرسى

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلـى 
  ، 2019 نوفمبر 04   اإلثنیــــن یـــــــوم المنعقـــــدة

 العادیّـــــــة دورتھ فـــــــــــي البلدي المجلس جلسة محضر وعلى   
 دیسمبر 04 األربعاء یــــــــــوم المنعقــــدة 2019 لسنة الّرابعة

2019 .  

   یلـي مـا قــّرر 

 الّربط تراخیص منح على مالي مقابل یُوظّف  : األّول الفصل
  .(الملحقة الوثیقة نظرأ ) التّالي النّحو على العمومیّة بالّشبكات

 التّي السكنیّة المحالّت و التّجاریة للمحالّت بالنّسبة : الثّاني الفصل
 منح خلیّة قبل من المالي المقابل ضبط یتمّ  ، العمارة شكل تأخذ

 تقتضیھ ما حسب بحالة حالة العمومیّة بالّشبكات الّربط تراخیص
  . المیدانیّة المعاینات

 مداولة صدور تاریخ من القرار بھذا العمل یجري : الثّالث الفصل 
  2019 لسنة الّرابعة العادیّـة ھدورت فـي البلدي المجلس

  
  ةالبلدیــ رئیس

  بوراوي معز  
  

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

  

  حسین سیدي

 یتعلق 2020 جویلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 الخاص اعالقط مع شراكة اتفاقیات عقد على بالموافقة متعلق بقرار

 و االقتصادي و التنموي المجال في البلدیة بالمنطقة للنھوض
  الترفیھي و االجتماعي

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عـلى-
  المحلیة، الجماعات بــــــــــــــــــمجلة المتعلق 2018

 أوت 02 في المؤرخ 2004 نةلس 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 عـــــــــــــــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
   2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ، 2018 جویلیة

 بتاریخ المنعقدة البلدي للمجلس  االستثنائیة الجلسة محضر على و-
   2020 جوان 20

  :یلي مــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرر

 (PPP)الخاص القطاع مع شراكة اتفاقیات عقد :االول الفصل
 و االقتصادیة و التنمویة یعالمشار مجال في البلدیة بالمنطقة للنھوض

  .الترفیھیة و االجتماعیة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  

  البلدیة رئیس
  قریبع فرج  
  

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

 یتعلق 2020 جویلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 الوكالة لفائدة عقاري تدخل منطقة احداث على بالموافقة متعلق بقرار

  الصناعیة العقاریة الوكالة لفائدة صناعیة منطقة و للسكنى العقاریة
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  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عــلى-
  المحلیة، الجماعات بــمجلة المتعلق 2018 ماي

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 لسنة 59 عـدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
 بالنتائج بالتصریح المتعلق و 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ، 2018 جویلیة

 بتاریخ المنعقدة البلدي للمجلس  االستثنائیة الجلسة محضر على و-
   2020 جوان 20

  :یلي مــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرر

  :احداث على الموافقة :االول الفصل

 العقاریة الوكالة لفائدة حسین سیدي ببلدیة عقاري تدخل منطقة -
  ھكتار 265 قدرھا مساحة على للسكنى

 قدرھا مساحة على الصناعیة العقاریة الوكالة لفائدة صناعیة منطقة -
   ھكتار 90

 رقم الجھویة الطریق و 21 رقم الشعاعیة الطریق بین الكائن بالعقار
 العقاریة الوكالة تقسیمات و المختار عمر لمدینة المحاذیة و 39

  ."2 السیجومي االمل و"1 السیجومي االمل" للسكنى

  . الوكالة طرف من قدمةالم االمثلة حسب

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  البلدیة رئیس
  قریبع فرج                                                     

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 نظرا الحاضر الوقت في قافيث نشاط أي بارجاء متعلق بقرار

  كورونا جائحة تفاقم و العام الصحي للوضع

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عــلى-
  المحلیة، الجماعات مجلةـب المتعلق 2018 ماي

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 عـــــــــــــــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 اوت 20 بتاریخ

  :یلي مــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرر

 نظرا الحاضر الوقت في ثقافي نشاط أي ارجاء :االول الفصل
   بالدنا بھ تمر الذي الكورونا جائحة تفاقم و العام الصحي للوضع

 تعنى مھرجان جمعیة تشكیل في بالشروع اإلذن :انيالث الفصل
   حسین سیدي بمنطقة الثقافیة االنشطة و المھرجانات بتنظیم

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 العمومیة بالشبكات الربط رخص اسناد على بالموافقة متعلق راربق

 امالك وزارة اعتراض عدم شریطة بیرین ونیس بن ارض لمتساكني
  العقاریة الشؤون و الدولة

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عـلى-
  المحلیة، ماعاتالج بـــمجلة المتعلق 2018

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 لسنة 59 عــــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 
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 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر لىع و-
  ،2018 جویلیة

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 اوت 20 بتاریخ

  :یلي مــا قـــــــرر

 و ماء) العمومیة بالشبكات الربط رخص اسناد :االول الفصل
 عرض بعد بیرین بمنطقة ةالكائن ونیس بن أرض لمتساكني (كھرباء
 أمالك وزارة اعتراض عدم شریطة و المختصة اللجنة على الملف
  .العقاریة الشؤون و الدولة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 قیتعل 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بخصوص للریاضة الجھویة المندوبیة مقترح بقبول متعلق بقرار

 باشراف بالجیارة الریاضي و الشبابي بالمركب الكائن الملعب تعشیب
  حسین سیدي بلدیة

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عــلى-
  المحلیة، تالجماعا بـمجلة المتعلق 2018 ماي

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 عـــــــــــــــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة

  ن،حسی سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 اوت 20 بتاریخ

  :یلي مــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرر

 وصبخص للریاضة الجھویة المندوبیة مقترح قبول :االول الفصل
 و بالجیارة الریاضي و الشبابي بالمركب الكائن الملعب تعشیب

 الفنیة المصلحة طرف من الدراسة اعداد و الفني باإلشراف المتعلق
  .أد 350 ب المقدرة و الریاضة وزارة من محالة باعتمادات بالبلدیة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 موسى بي بتقسیم الكائنة الجمعیات دار بتخصیص متعلق بقرار

  الثقافة وزارة طرف من الطلق للھواء مسرح الحداث

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون ـــلىعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-
   بــــــــــــــــــمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  المحلیة، الجماعات

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 ـــددعــــــــــــ لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 اوت 20 بتاریخ

  :یلي مــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــررقـ

 موسى بي بتقسیم الكائنة الجمعیات دار تخصیص :االول الفصل
  .الثقافة وزارة طرف من الطلق للھواء مسرح إلحداث

 العمومیة للتجھیزات المخصص المقسم تخصیص :الثاني الفصل
 و شبابي مركب إلحداث ²م 3000 ل الماسح و حانون بتقسیم

   حسین بسیدي المندمجة التنمیة برنامج ضمن المدرج و یاضير

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  
  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

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



  58عــــــدد   2020سبتمبر  1 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   2754صفحــة 

  ثابت سیدي

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 2020 جوان 04في مؤرخ ثابت سیدي بلدیـــة رئیس من بمقرر
 الوحدة من عملة  للترقیة المھنیة االختبارات لجنـة بتركیب یتعلق
  .2020 سنة بعنـــوان ثابت سیدي ببلدیة  والثالثة الثانیة

         ثابــــت، سیــدي بلدیـــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد  

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسـي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلــة المتعلـــق 2018

 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عـــدد القانون وعلى
 العام األساسي النظــــــــــام بضبـط المتعلق 1983دیسمبـــر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
  تممتھ، أو نقحتھ التــي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 جویلیــة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عدد األمر وعلى
   ثابــت، سیـــــدي لبلدیــة المحدث 1967

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظــــام بضبط المتعلــق 1998دیسمبر18

 بغةالص ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  اإلداریة،

 بفتــح المتعلق 2020 جوان 04في المؤرخ المقرر وعلى 
  والثالثة الثانیة الوحدة مــــــــــــن عملــــة لترقیة مھنیــة إختبــارات

  .2020 سنة بعنوان ثابت سیدي ببلدیة

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
  2018 جوان 28 ریـــخبتا المنعقـــدة ثابــــت بسیدي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور وعلى 
 والترقیة االنتداب وألیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة

  بالبلدیات، الترسیمو

  یلــــــي ما قــــــرر

 ثابت سیدي ببلدیة  المھنیة االختبارات لجنة تتركب :األول الفصـل
 السادة من 2020 سنة بعنوان  والثالثة الثانیة بالوحدة عملة لترقیة
   اللجنة رئیس                        ـھینوب من أو البلدیة رئیس  *

                العامـــة بالكتابــــة المكلف أو العام الكاتب *      
   عضو                                     

                    البشریـــــــة الموارد في بالتصرف المكلف  *
  عضو                                      

                    عالیة كفاءة ذو عامل أو مختص تقني إطار  *
  عضو                                     

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :الثانـي الفصل    
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القـــرار ھذا یشملھم لم آخرین
 بصفة أو المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة أو للجنة

  .مالحظ

  بلدیة رئیس
  وديالطر  محجوب

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 04 فـــــــي مـؤرخ ثابـــــت سیــــــدي بلدیـــــــة رئیس بمقررمن

     یتعــــلــق    2020 جوان

 مھنیة إختبارات بفتح  .2020  سنة بعنوان والثالثة الثانیة الوحـدة
  مـن عمـــلة  لترقیة

   ثابـــــت، سیـــــدي بلدیـــــــــــة رئـیس إن 

  الدستـــــــــور، على إطالعھ بعد 

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــدد األساسي القانون على
       المحلیة، الجماعات بمجلـــــــــة المتعلــق 2018

 1983دیسمـبر1 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 والجماعات الدولة ألعوان العـام األساسي النظـــام ـطبضب المتعلــق
 جمیع وعلى اإلداریـة الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة

 89 عـــــــــــدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص
  .2011سبتمبر23  فــــــــــــي المــــؤرخ 2011 لسنة

 جویلیة18 في مـؤرخال 1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
 عدد األمر وعلى       .ثابـت سیدي لبلدیـة المحدث 1967
 والمتعلــق 1998دیسمبر18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509

 والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط
  .اإلداریــــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998دیسمبر18
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 الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسـات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .التأجیر ومستویات اإلداریـــــة

 البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى  
  2018  نجوا 28 بتاریـخ المنعقدة ثابـــت بسیدي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور وعلى
 والترقیة اإلنتداب ألیات و صیغ  بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة

  لبلدیات،با والترسیم

 .2016دیسمبر5 بتاریخ علیھ المصادق البلدي اإلطار قانون علىو
  .2020 لسنة ثابت سیدي بلدیة میزانیة وعلى 

  : یـــلـي ما قـــرر

 من عملــــة  لترقیة مھنیـــــة إختبـــارات تفتـح : األول الفصــل
 الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان والثالثة الثانیة  الوحـــدة

  : لتاليا

  الخطة                  المعني الصنف                       العدد  

  عــــــــــــامل                  10                                   01

  عــــــــــــامل                  09                                 02 

  عــــــــــــامل                   08                                  03

  عــــــــــــامل                    07                                 01

         عــــــــــــامل                   05                                 02

 ومیــ ثابـت سیدي ببلدیــة المھنیة اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل 
  .الموالیـــــــــــــــــة واألیام 2020 سبتمبر 15

  2020 جویلیة 15 یـوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل 

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل 
   .للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة

  2020 جوان 04 : في ثابت سیدي

  بلدیة رئیس     
  الطرودي  محجوب

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 22  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
   2020 لسنة  ثابت سیدي بلدیة میزانیة تنقیح بقرار

  إطالعھ بعد ثابت سیدي بلدیة رئیس إن

 1967 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عدد األمر على
  .ثابت سیدي بلدیة بإحداث المتعلق

 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القانون وعلى 
 النصوص جمیع وعلى للبلدیات األساسي القانون بإصدار المتعلق

  تممتھ، أو نقحتھ التي

 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون وعلى
  المحلیة، العمومیة الجماعات لمیزانیة األساسي بالقانون المتعلق

 عدد األمر وعلى ،2020 لسنة ثابت سیدي بلدیة میزانیة وعلى
 بإحداث المتعلق 1967 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227

  ثابت، سیدي بلدیة

 في المؤرخ 1989 لسنة 1999 عدد األمر وعلى
  .العمـــــومیة المصاریف بمراقبة المتعلق 1989دیسبمبر31

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
  2018 جوان 28 بـــــــتـاریخ المنعقدة ثابت سیديب

 بتاریخ اإلستثنائیة دورتھ خالل البلدي المجلس مداولة وعلى
  2020 أفریل23

  : یلـــــــــي ما قرر

 ثابت سیدي بلدیة میزانیة تنقیح على المصادقة تمت : األول الفصل
 الفواضل مدخرات ضبط وتم والثاني األول العنوان 2020 لسنة

  : یلي كما 2020 نةلس

  )2781إلى  2777أنظر صفحة (
 على  باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق النقاش بعد :االقتراع

  .أعاله مبین ھو كما 2020لسنة البلدیة میزانیة  تنقیح

 األندلس بقلعة المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ صھیخ فیما كل مكلف ثابت سیدي بلدیة محتسب

                                             المالیة قابض إمضاء
                                                 اإلشراف سلطة 

     

  بلدیة رئیس     
  الطرودي  محجوب
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
   عملــــــــة  لترقیة المھنیــــــة اإلختبارات تنظیم كیفیة ضبطر قربم

 یتعلق 2020جوان04 في مؤرخ ثابت سیدي بلدیــــة رئیس من 
 الوحدة من عملة   لترقیة مھنیة  إختبــارات تنظیم كیفیــة بضبط
 291 عدد الحكومي لألمر تبعا 2020 سنة بعنوان  والثالثة الثانیة
 صیغ بضبط یتعلق  2019  مارس  22 فــــــي مؤرخ 2019 لسنة

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وألیات

   ثابـــــــــــت، سیـــــدي بلـــدیــــة رئیس إن 

  الدستور، على اإلطالع بعد   

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــــدد األساسي القانون وعلى
  المحلیـــة، الجماعات بمجلـــة المتعلـــق 2018 مــاي

 4 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون  وعلى
 النصوص جمیع وعلى الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

  تممتھ، أو نقحتھ التي

بر دیسم  18  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العـام األساسي النظــام بضبـط المتعلــق    1983

 اإلداریـة الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة جماعاتوال
   وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 جویلیــة18 في المـــؤرخ  1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
   .ثابــــــــت سیدي لبلدیـــــــــة المحدث 1967

  أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

  إحتسابھا، كیفیة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط والمتعلــق   1998

 الصبغة ذات العمومیة مؤسساتوال المحلیة والجماعات الدولة
  .اإلداریــــة

 بفتح المتعلق 2020 جوان04في المؤرخ المقرر وعلى      
    والثالثة الثانیة الوحدة من عملــة لترقیة مھني إختبـــار

  .2020 سنة بعنوان ثابت سیدي بلدیة لفائدة

 5  بتاریخ علیھ المصادق البلـــــدي اإلطـــــار قانـــون وعلى     
  ،2016 دیسمبر

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى    
  ،2018 جوان 28 بتاریخ المنعقدة ثابت بسیدي

  : یـــلـي ما قـــرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصــل      
 تبعا  والثالثة الثانیة الوحدة من عملة لترقیة باإلختبارات  الداخلیة

 22 في مؤرخ 2019 لسنة  291 عدد الحكومــــــــــي لألمر
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

 من عملــة لترقیة المھنیـــة اإلختبارات تفتح : االثاني الفصل     
 رئیس من بمقـــرارات 2020 سنة  بعنوان والثالثة الثانیة الوحــدة

  : التالي الجدول بیانات حسب ثابــــــت سیـــدي  بلدیــة

  الخطة                 المعني الصنف          العدد  

  عــــــــــــامل                  10                          01

  عــــــــــــامل                  09                          02

  عــــــــــــامل                  08                           03

  عــــــــــــامل                  07                           01

  عــــــــــــامل                  05                          02

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح : الثالـث الفصل
  القــــــــــرار ھذا ویضبط یةالبلد رئیس

  للترقیة المعروضة الخطط عدد -

  الترشحـــــات قائمة غلق تاریخ -     

   المھنیة ااإلختبارات فتح تاریخ -    

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة على تشرف : االرابع الفصل   
  البلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

  : بالخصوص جنةالل ھذه وتتولى   

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -   

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -                      
  . المناظرة في المشاركة

  .اإلختبارات ومدة محتوى تحدید -                      

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب -                      

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -                      
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 سبتمبر 15 یوم ولفائدتھا ثابت سیدي ببلدیة یفتح : الخامس الفصل
 الثانیة الوحدة من عملة لترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

  .2020 لسنة والثالثة

  .2020 جویلیة 15 یوم الترشحات ختم یقع : السادس الفصل

  2020جوان04: في ثابت سیدي 

  

  بلدیة رئیس    
  الطرودي  محجوب

  

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

  الزریبة

  

 یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بالـمـلـفـّات الداخـلـیـة الـمـنـاظـرة إجراء وتوقیت تاریخ بتعدیل

 الـمـشـتـرك دارياإل بـالـّسـلـك مـتـصـّرف  رتـبـة إلـى لـلـتـرقـیـة
 سـنـة بـعـنـوان الـزریـبـة بـلـدیـة لـفـائـدة الـعـمـومـیـة لـإلدارات
2020  

   الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إنّ 

  ، الـدسـتـور عـلـى االطّـالع بـعـد                    

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلّیة، الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤّرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلّیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التّي النّصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤّرخ 2011 سنةل 89

 فیفري 27 في المؤّرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلّق 2020

 فیفري 25 في المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق 2020
  العمومیة، راتلإلدا المشترك

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  منھ، الّرابع الفصل وخاّصة بالبلدیات والترسیم

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلّیة الشؤون وزیر السیّد منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلّقة األحكام تطبیق حول 2019 سبتمبر 18

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات

 2020 جانفي 10 في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلّق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك مـتـصـّرف رتبة
  ، 2020 سنة بعنوان الزریبة بلدیة

 جانفي 09 في المؤّرخ 08 عدد الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلّق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك مـتـصـّرف تبة ر إلى للترقیة
 بالّرائد وروالمنش 2020 سنة بعنوان الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة
   .2020 فیفري 28 بتاریخ 15 عدد المحلّیة للجماعات الّرسمي

 جانفي 10 في المؤّرخ 11 عدد  الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 تبة ر إلى للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة بفتح والمتعلّق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك مـتـصـّرف
 للجماعات الّرسمي بالّرائد والمنشور 2020 سنة بعنوان یبةالزر

  .2020 فیفري 28 بتاریخ 15 عدد المحلّیة

 جوان 30 في المؤّرخ 17 عدد  الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة إجراء وتوقیت تاریخ بتعدیل والمتعلّق 2020
 المشترك دارياإل بالّسلك مـتـصـّرف تبة ر إلى للترقیة بالملفّات

 والمنشور 2020 سنة بعنوان الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 جویلیة 17 بتاریخ 45 عدد المحلّیة للجماعات الّرسمي بالّرائد

  ،(2125 صفحة ) 2020

  :یــــــــلــــــــي مـــــــــا قــــــــــــّرر

 المناظرة اولفائدتھ الزریبة ببلدیة تجرى  :األول الــفــصـل -?
 المشترك اإلداري بالّسلك متصّرف رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیة

  سبتمبر 17 الخمیس یوم ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات
  .2020 أوت 07 الجمعة یوم عن عوضا الموالیة واألیّام 2020

 شـغـورھـا سـدّ  الـمـراد الـخـطـط عـدد حـدّد  :الثاني الــفــصـل -?
  .(1) واحدة بـخـّطـة

 أوت 31 :االثنین یوم الترّشحات ختم یقع  :الثالـث الــفــصـل -?
  .2020 جویلیة 31 الجمعة یوم عن عوضا 2020

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

------------------  
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  جندوبة

  

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 أعلى صنف الى صنف من لعملةا لترقیة مھني امتحان فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفاءدة مباشرة

 بفتح یتعلق 2020 اوت 05  في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من
   . مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من العملة لترقیة مھني امتحان

  جندوبــة، بلدیة رئیس إن 

 لمؤرخا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ،على االطالع بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 29  في

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى 
  .جندوبة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى  
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمر وعلى 
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط

 حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات بصیغ المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة

  .بلدیاتبال والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى 
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

   . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 05 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

   .2020 سنة بعنوان جندوبة

  مایلـــي قـــــرر  

 من العملة لترقیة مھني امتحان جندوبة ببلدیة یفتح :األول الفصل
   التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  :الثانیة الوحدة ضمن (1

 عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف  
  مھني امتحان طریق

  07    الرابع الصنف

  04   الخامس الصنف

  03  السادس الصنف

  01   السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن (02          

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان

  02                 الثامن الصنف    

  01التاسع الصنف    

  01العاشر الصنف   

 2020 أكتوبر 05 یوم المھنیة االمتحانات تجرى -: 2 الفصل
  . الموالیة واألیام

  . 2020 سبتمبر 04 یوم حالترش قائمة ختم یقع – : 3 الفصل

   

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

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

  سوسة

 یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 30 النتداب التعاقد طریق عن و باالختبارات خارجیة بمناظرة

 سوسة بلدیة لفائدة الثانیة بالوحدة عامال 32 و األولى بالوحدة عامال
  2020 ةسن بعنوان

 النتداب التعاقد طریق عن و باالختبارات خارجیة مناظرة فتح قرار
 بلدیة لفائدة الثانیة بالوحدة عامال 32 و األولى بالوحدة عامال 30

  2020 سنة بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في دیدبالتم

  محلل

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في لتمدید في اقرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة
   2019 سنة بعنوان سوسة بلدیة

  بلدیة رئیس 
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 البلدي المجلس عضو معروف حرم المطاحني عواطف السیدة بتعیین

  جوھرة سوسة البلدیة للدائرة كرئیس

 المجلس عضو معروف حرم المطاحني عواطف السیدة تعیین قرار
   جوھرة سوسة البلدیة للدائرة كرئیس البلدي

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح آجال في بالتمدید

  إدارة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح آجال في التمدید في قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك إدارة ملحق رتبة
  2019 سنة بعنوان سوسة بلدیة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم
  

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

  لمطة

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلّق بمقرر
  .2020 سنة بعنوان .مباشرة أعلى

 یتعلّق 2020 أوت 21 في المؤّرخ لمطة بلدیة رئیس من  مقرر
  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

  .2020 سنة بعنوان

  بلـمطـة البلدي المجلس رئیس إنّ 

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد  

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لمرســـوما وخــاّصــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنة 89 عـــدد

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى-
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریّة الصبغة ذات العمومیّة والمؤّسسات المحلیّة ماعاتوالج

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤّرخ المنشور وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق

  .بالبلدیات والترسیم

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 28 یخبتــار بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

 عدد بضبط والمتعلق 2020 أوت 21 في المؤرخ المقرر وعلى-
 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة

2020.  

  /یلــي مـا قــرر /

 من العملة لترقیة مھني إمتحان لمطة ببلدیّة یفتح :األول الفصل-
   :التالي الجدول لبیانات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   :الثانیة الوحدة ضمن -1
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   إلیھا الترقیة ستتمّ  التي األصناف

  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد

    03 ع  الّرابـ الّصنف-

  01س  الخام الّصنف-

  01  السادس الصنف-

 2020 دیسمبر 02 یوم المھنیّة اإلمتحانات تجرى :02 الفصل-
  .الموالیة واألیّام

   .2020 نوفمبر 02 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع :03 الفصل-
                                                                

  2020 أوت 21 :في لمطة 

  بلدیة رئیس    
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلّق بمقرر
  .2020 سنة بعنوان .مباشرة أعلى

 یتعلّق 2020 أوت 21 في المؤّرخ لمطة بلدیة رئیس من مقرر
  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

  .2020 سنة بعنوان

  بلـمطـة البلدي المجلس رئیس إنّ 

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط علقالمت 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخــاّصــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنة 89 عـــدد

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى-
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریّة الصبغة ذات العمومیّة والمؤّسسات المحلیّة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤّرخ المنشور وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق

  .بالبلدیات والترسیم

 ضمنالمت 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

 عدد بضبط والمتعلق 2020 أوت 21 في المؤرخ رالمقر وعلى-
 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة

2020.  

  /یلــي مـا قــرر /

 من العملة لترقیة مھني إمتحان لمطة ببلدیّة یفتح :األول الفصل-
   :التالي الجدول لبیانات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   :الثانیة حدةالو ضمن -1

   إلیھا الترقیة ستتمّ  التي األصناف

  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد

  03   الّرابـع الّصنف-

  01  الخامس الّصنف-

  01  السادس الصنف-

 2020 دیسمبر 02 یوم المھنیّة اإلمتحانات تجرى :02 الفصل-
  .الموالیة واألیّام

   .2020 نوفمبر 02 یوم ّشحاتالتر قائمة ختم یقع :03 الفصل-
  2020 أوت 21 :في لمطة  

  بلدیة رئیس   
  السنوسي  عادل

  

------------------  
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 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح بقراریتعلّق

  .2020 سنة بعنوان .مباشرة أعلى

  /  مقــــــّرر  /  

 یتعلّق 2020 أوت 21 في المؤّرخ لمطة بلدیة رئیس من        
  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

  .2020 سنة بعنوان

  بلـمطـة البلدي المجلس رئیس إنّ 

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرســـوم ـــةوخــاّصـ تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنة 89 عـــدد

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى-
 ةالدول عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریّة الصبغة ذات العمومیّة والمؤّسسات المحلیّة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤّرخ المنشور وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط متعلقةال األحكام تطبیق

  .بالبلدیات والترسیم

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

 عدد بضبط والمتعلق 2020 أوت 21 في المؤرخ المقرر وعلى-
 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة

2020.  

  /یلــي مـا قــرر /

 من العملة لترقیة مھني إمتحان لمطة بلدیّةب یفتح :األول الفصل-
   :التالي الجدول لبیانات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   :الثانیة الوحدة ضمن -1

   إلیھا الترقیة ستتمّ  التي األصناف

  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد

  03 الّرابـع الّصنف-

  01الخامس الّصنف-

  01السادس الصنف-

 2020 دیسمبر 02 یوم المھنیّة اإلمتحانات تجرى :02 الفصل-
  .الموالیة واألیّام

     .2020 نوفمبر 02 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع :03 الفصل-

  2020 أوت 21 :في لمطة 

  بلدیة رئیس    
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 صنف إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة عدد بضبط رریتعلّقبمق

  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى

 یتعلّق 2020 أوت 21 في المؤّرخ لمطة بلدیة رئیس منمقرر  
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة عدد بضبط
  .2020 سنة بعنوان

  بلـمطـة البلدي المجلس رئیس إنّ 

  التونسي، الدستور على عاإلطال بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة توالمؤسسا المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخــاّصــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنة 89 عـــدد

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985
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 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى-
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریّة الصبغة ذات العمومیّة والمؤّسسات المحلیّة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس
  .یاتبالبلد

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤّرخ المنشور وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق

  .بالبلدیات والترسیم

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لةلعم واإلنتداب

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

 لسنة التصرف بمیزانیة الالزمة اإلعتمادات رصد تم أنھ وحیث-
2020.  

  /یلــي مـا قــرر /

 سنــة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عـــدد یضبط :وحید فصل-
   :التالي الجدول بیانات حسب 2020

  :الثانیة الوحدة ضمن(1

 العملة عدد ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد الّصنف  الوحدة
   مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد

   باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(50%)

(50%)  

  الثانیة الوحدة

  03     0603    الرابع

  01 01     02  الخامس

  1  10  020السادس

                                                                
  2020 أوت 21 في لمطة 

                                          بصیادة المالیّة قابض  
  البلدي المجلس رئیس  

  بلدیة رئیس
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب بقراریتعلّق

  2020 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

  / قــــــــرار /

 بتركیب یتعلّق 2020 أوت 21 في المؤّرخ لمطة بلدیة رئیس من  
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة

  .2020 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة مباشرة

  بلـمطـة البلدي المجلس رئیس إنّ 

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخــاّصــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنة 89 عـــدد

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى-
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریّة الصبغة ذات العمومیّة لمؤّسساتوا المحلیّة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤّرخ المنشور وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق

  .بالبلدیات والترسیم

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید إنتخابو 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة
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 ضبط بفتح والمتعلق 2020 أوت 21 في المؤرخ المقرر وعلى-
 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة عدد
  .2020 سنة

  / یلـي مـا قـرر /

 من العملة لترقیة ھنيّ الم اإلمتحان لجنة تترّكب   :األول الفصل-
  :الّسادة من لمطة ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   اللجنة رئیس :البلدیـــة رئـیــــس•

   عضو :للبلدیة العام الكاتب•

 الموارد في بالتصرف مكلف :تصرف كاتب :سـالم الحـاج حنـان•
   عضوة :البشریة

  عضوة :المالي بالتصرف مكلف :تقني :خـلـیـــــل وفــــــاء•

  عضو :عالیة كفاءة ذو عامل :بــوسریح محمــد•

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :02  الفصل-
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك المقّرر ھذا یشملھم لم آخرین

     .اللجنة أعضاء مشموالت من

  2020 أوت 21 :في لمطة

  

  بلدیة رئیس  
  السنوسي  عادل
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


