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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 الجدیدة
 یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار

 ......................................................................2019 لسنة الجدیدة لبلدیة المالي الحساب على بالمصادقة
 المروج

 إلسناد المحلیة اللجنة إحداث بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 ....................................................................................العمومیة بالمرافق للتزود االستثنائیة التراخیص

 بدراسة المكلفة الفنیة اللجنة إحداث بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
 ..................................................................................................الھدم و البناء و التقسیم رخص ملف
 .......................اإلمضاء حق تفویض بقرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 نابل
 الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ......................................................العمومیة لإلدارات لمھندسي المشترك ّ◌سلك بال رئیس مھندس بالملفّ 
 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة  فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ..............................................................................................................................تقني رتبة إلى
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 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ....................................................................................رئیس تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ...............................................................................................تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفّ  الداخلیّة

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 .............................................................................................................مستشار متّصرف رتبة إلى

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 ............................................................................................................................محلّل رتبة إلى

 المناظرة نظیمت كیفیة بضبط  یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ........................................................................................متّصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  ................................................................................................ أول تقني رتبة  إلى للترقیة بالملفات

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 ................................................................................................................إدارة مستكتب رتبة إلى

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 ..................................................................................................................تّصرف كاتب رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 ............................................................................................محلّل  رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 ......................................................................رئیس معماري مھندس  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق  بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد رارق
 .........................................................واألرشیف الوثائق في  متصرف رتبة  إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتتح بقرار یتعلق 2020 رسبتمب 13  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ....................................................................................األرشیف و الوثائق في عام متّصرف رتبة إلى

 للتّرقیة بالملفات لیّةداخ مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ..................................................................................................................رئیس مھندس رتبة إلى

 الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ...............................................................واألرشیف الوثائق في عام متّصرف  رتبة إلى للترقیة بالملفّات

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 ..........................................................................................األرشیف و الوثائق في متّصرف رتبة إلى

 الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة یضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ...........................................................................................رئیس متّصرف رتبة إلى للترقیة بالملفّات

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 ................................................................................................................رئیس متّصرف رتبة إلى

 إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 .............................................................................................................................أول تقني رتبة
 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 .....................................................................................................................رئیس تقني رتبة إلى

 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 ......................................................................................................رئیس معماري مھندس رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتععلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 ............................................................................مستشار متّصرف  رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة

 للتّرقیة فاتبالمل داخلیّة مناظرة فتح بقار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 ........................................................................................................................متّصرف رتبة إلى
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 للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة  فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 ...............................................................................................................مساعد متّصرف رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 ....................................................................... مساعد رفمتصّ  رتبة إلى رقیة للت بالملف ة داخلي ال

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 ...................................................................................................إدارة مستكتب بالملف ة داخلي ال

 مدین زھرة
 مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 داخلیة مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق  2020 سبتمبر 08 في
 ....................مدین زھرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك بالملفات

 مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 تصرف كاتب بةرت الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2019 سبتمبر 08 في

 ................................................................................................................المشترك اإلداري بالسلك
 مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط علقیت  2020 سبتمبر 08في
 ................................................................................................................المشترك اإلداري بالسلك

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 مدین زھرة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى  االستثنائیة للترقیة
 ......................................................................................................................2020  سنة بعنوان

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 زھرة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة مستكتب رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

 ...............................................................................................................2020  سنة بعنوان مدین
 صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  .......................................................................................2020 سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 ........................................................................................2020سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 القیروان
 .........................ملعب استغالل معلوم باحداث یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ھرقلة
 یتعلق  2020سبتمبر28 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة الملفاتب  داخلیة مناظرة فتح بتأجیل
 ..............................................................................................2020  سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة

 النفیضة
 بضبط یتعلق  النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس
 .......................................................................................................................النفیضة بلدیة لفائدة
 بفتح یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 ............................................................................................ .2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة

 سوسة زاویة
 التراتیب لمخالفة اإلداریة بالخطایا یتعلق 2018 أكتوبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار

 ...........................................................................................العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصیة
 المتعلقة بالجوانب تعنى خاصة بلجنة یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار

 .........لعمرانیةا التھیئة مثال ومراجعة البلدیة الحدود بلجنة تسمى العمرانیة التھیئة مثال ومراجعة البلدیة بالحدود
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 والشاحنات السیارات على الجوالن بمنـــع یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 ................................................................................................................سوسة بزاویة الفوز بنھج
 البلدي المخطط إلعداد قیادة بلجنة یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار

 .....................................................................................................................النفایات في للتصرف
 العقارات على الموظف المعلوم مراجعة بلجنة یتعلق 2019 جوان 9  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد قرار

 .....................................المھنیة أو التجاریة أو الصناعیة الصبغة ذات المؤسسات وعلى المبنیة وغیر المبنیة
 لملعــــــببا تعنى قــــــــــارة غــــــــیر بلجنة یتعلق 2019 جوان 9  في مؤرخ 2019   لسنة 17 عدد قرار

 ..............................................جدید بلـــــــــدي ملعب إلحداث عــــــــقاري رصید وإیجاد  القـــــــدیم البلدي
 المتعلقة بالجوانب تعنى خاصة بلجنة یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار

 ............................................................المرور بلجنــــــة تسمى البلدیة المنطقةب المـــــــرور بحركــــــــــة
 بتاریخ البلدي القرار بتعدیل یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار

 .............................................................................المعالیـــــم بعــــض بضبط المتعلق 29/7/2016
 والجمعیات المنظـــــمات قائمة بضبط یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار

 ........................................................................2020 سنة مـــــیزانیة بعنوان لھا المخولة المنح ومقدار
 بالبـــــــناءات تعنـــــى خاصة بلجنـــة یتعلق 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 21 عدد قرار

 ...............................................للســــــقوط المتداعــــــــیة البناءات بلجنة  تسمـــــــى للســــــــقوط المتداعیة
 على الموظف المعلوم مراجعة بلجنة یتعلق 2019 أوت 15  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار

 ..........................................................................................................المبنیة وغیر المبنیة العقارات
 ....البلدیة بالمنطقة الدائریة مفترقاتال بتسمیة یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 للطریق الوقتي اإلشغــــال معلـــوم بتعدیل یتعلق 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 ...............................................................................المنطقة بكامل النصــبات أصحاب طرف من العام

 بالمنطقة مــــــرور عـــــالمات بتركــــــــیز یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد ارقر
 ....................................................................................................................................البـــــلدیة

 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بتحیین یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   ةلسن 18 عدد قرار
 ..................................................................................................................إستخالصھا في المحلیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 ..................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ...............سوسة زاویة بلدیة لفائدة العـــــمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھنــــــدس رتبة إلى

 بعض إلدماج مھني إمتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6 و 5لألصناف المنتمین الــــــــــعملة

 .......................................................................................2020 سنة بعنوان سوسة زاویة بلدیة لفائدة
 العملـــة لترقیة مھني إمتحان فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 ...............................................................................................مباشرة أعلـــــى صنف إلى صنف من
 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بقرارظبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة بعض إلدماج المھني
 ...........................................................................................................البل لفائدة العمومیة لإلدارات

 للترقیة بالملفات داخلیة ظرةمنا فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 ..................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 ...............2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 .......................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ...........................العمومیة  اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھنــــدس رتبـــــة إلى للترقیة بالملفات
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 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 10  في رخمؤ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 .........2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 ........2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 القصر
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 ...............2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات ركالمشت االداري بالسلك  متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات
 لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة بمقرر یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 ...........................................................................................مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة
 تطاوین

 شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ......................................................................2020 سنة بعنوان للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 20  في رخمؤ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 تطاوین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 .......2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 دعد قرار
 ........................................................2020 سنة بعنوان تطاوین ببلدیة تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم فیةكی بضبط یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 تطاوین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ......................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 20  في ؤرخم 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ....................................................2020 سنة  بعنوان تطاوین ببلدیة مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ........................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ...............................................................العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك متصرف رتبة إلى

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ........................................................................................تطاوین ببلدیة متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ...............................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ................................................................................تطاوین ببلدیة رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ......................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 صنف من لةالعم لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 .......................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ......................................................2020 بعنوان تطاوین بلدیة ائدةلف مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الجدیدة

 یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار
 المالي الحساب على بالمصادقة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
  2019 لسنة الجدیدة لبلدیة

 بھذا القائم الجدیدة بلدیة رئیس العویني خالد أسفلھ الممضي اني
  . 2020 ماي 30 بتاریخ البلدي المجلس مداولة بمقتضى

 65 عدد األساسي القانون من 34 و 33 الفصلین على االطالع بعد
  . 2007 دیسمبر 18 في المؤرخ 2007 لسنة

 2020 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  . 2020 ماي 30  بتاریخ

  . 2019 لسنــة المالي الحساب وعلى

   : الى أوقف   

 وإثنان واربعمائة ألفا وثالثون وستة وأربعمائة مالیین أربعة-1
   ملیما 834و دینارا وعشرون

                 2019 لتصرف المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ
  .د 4.436.422.834                              

 وسبعون وستة وأربعمائة ألفا  وستون وخمسة ومائة مالیین ثالثة-2
  .  ملیما 677و  دینارا

        .  2019 لتصرف بدفعھا المأذون للنفقات الجملي المبلغ  
                                                      

   د 3.165.476.677

  .  ملیما542و دینارا واربعون ةوثمانی ألفا وثمانون واحد-3

 یصرح التي و األول بالعنوان استعمال دون الباقیة االعتمادات مبلغ
   د 81.048.542                                 بإلغائھا

   .  ملیما 388و دینارا وثمانون وسبعة ومئتان ألفا وسبعون ستة   -

 العنوان من 4و3 بالجزئین إستعمال دون الباقیة اإلعتمادات مبلغ
   76.287.388                 بإلغائھا یصرح والتي الثاني

 949  و دنانیر وأربعة وخمسمائة ألفا وخمسون وتسعة مائتان -5
   ملیما

 المال إلى نقلھ في یرخص الذي األول العنوان من الفائض مبلغ
   259.504.949                                اإلحتیاطي

 208و دینارا وأربعون وواحد وأربعمائة ألفا عشر حدىوإ ملیون-6
   . ملیما

 في یرخص الذي الثاني العنوان من 4و3 الجزئیین من الفائض مبلغ
       1.011.441.208     اإلحتیاطي المال إلى نقلھ

 في یرخص الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ -7 
 مـــیزانـــیة بغلـــق بالتــــــالي أصرحشیئ  ال اإلحتیاطي للمال نقلھ

  .2019 تصرف

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

  المروج

 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 اإلستثنائیة التراخیص إلسناد المحلیة اللجنة إحداث بقرار یتعلق
  العمومیة بالمرافق للتزود

  ــــيیــلــــ ما قــــــرر  

 ـــدد6035عــــ المقرر من الثاني الفصل ینقح : األول الفصـــــــــل
 إلسناد المحلیة اللجنة بإحداث المتعلق 2019 جویلیة 20 بتاریخ

 النظر تتولى التي و العمومیة بالمرافق للتزود اإلستثنائیة التراخیص
 بالمرافق للتزود اإلستثنائیة التراخیص على الحصول مطالب في
  . مومیةالع

   : ذكرھم اآلتي السیدات و السادة من اللجنة تتكون : الثاني الفصل

  رئیس                         : ونان فوزي•

   عضو        : الوسالتي ریم•

  عضو          : رئیس معماري مھندس ، قنزوعي سھیر•

  عضو    : المیاه توزیع و الستغالل الوطنیة الشركة عن ممثل•

  عضو         : الغاز و للكھرباء التونسیة لشركةا عن ممثل•

  عضو                    : للتطھیر الوطني الدیوان عن ممثل•

  عضو    التجھیز عن ممثل•

  عضو   : الدولة أمالك عن ممثل•
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  .اللجنة كتابة مھام الكامل ثریا السیدة تتولى : الثالث الفصل

  . القرار ھذا بتنفیذ فمكل للبلدیة العام الكاتب  : الخامس الفصل

  بلدیة رئیس
  الورتاني  كمال

  

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

 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
 التقسیم رخص ملف بدراسة المكلفة الفنیة اللجنة إحداث بقرار یتعلق

  الھدم و البناء و

  مایــلــــــــي قــــــرر  

 ـــدد5942عــــ المقرر من الثاني لالفص ینقح : األول الفصـــــــــل
 المكلفة الفنیة اللجنة بإحداث المتعلق 2019 جویلیة 17 بتاریخ
 النظر تتولى  التي و  الھدم و البناء و التقسیم رخص ملف بدراسة

 قرارات و التقاسیم رخص و البناء رخص على الحصول مطالب في
  . الھدم

   : ذكرھم اآلتي السیدات و دةالسا من اللجنة تتكون : الثانــــي الفصل

  رئیس               مواله عبد الدین جمال•

   عضو       الوسالتي ریم•

  عضو        رئیس معماري مھندس ، قنزوعي سھیر•

  عضو                              بشیر منیة•

  عضو                           ماشلي عادل•

  عضو                            بوطالب عربي•

  عضو                          التجھیز عن ممثل•

  عضو             البیئة عن ممثل•

  عضو                   : الدولة أمالك عن ممثل•

  عضو                     : النقل عن ممثل•

  عضو                   : الثقافة عن ممثل•

  عضو             : الحمایة عن ممثل•

  المعماریین للمھندسین المھنیة الھیئة عن ممثل معماري ندسمھ•
  عضو:

  .اللجنة كتابة مھام مبروك بن دمحم السید یتولى : الثالث الفصل

  . القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب  : الرابع الفصل

  

  بلدیة رئیس
  الورتاني  كمال

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  اإلمضاء حق تفویض بقرار

  یلــي مـا قــرر

 قنزوعي سھیر السیدة إلى المروج بلدیة رئیس فوض :األول الفصل
 في اإلمضاء حق ، للبلدیة العام الكاتب رئیس، معماري مھندس
  :التالیة المیادین في  اإلداري العمل بتسییر المتعلقة الوثائق

   ستخالصلإل الوقتیة األذون -

  السنویة العطل رخص -

  المرض عطل رخص -

  المرض عطل استمارات -

  العمل شھائد -

  العالج مصاریف تحمل شھائد -

  اإلداریة للسیارات بمأموریة األذون -

  اإلحالة جداول -

   األعوان بتسییر المتعلقة اإلداریة الملحوظات -

 فریلأ 16 من بدایة القرار بھذا العمل یجرى  :الثاني الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس
  الورتاني  كمال

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

  نابل

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 مھندس بالملفّ  ّ◌داخلیّة ال المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق
  العمومیة للإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس

 یتعلق  2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
  رتبة إلى للتریة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس
   .نابل بلدیة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  .تقني رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة  رفتحبقرا یتعلق
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 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة  من قرار
 التّقني بالسلك تقني رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  . رئیس تقني  رتبة إلى للترقیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار 
 تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
   .نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإللدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بالملفّ  الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  تقني  رتبة إلى قیةللتر

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفّ  الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
   .نابل بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التّقني بالسلك

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  مستشار

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
  رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 العمومیة  اتللإلدار المشترك اإلداري بالسلك مستشار متّصرف
  2020 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  محلّل رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 محللي بسلك محلّل رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة   العمومیة باإلدارات اإلعالمیة وتقنیي
2020  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم ةكیفی بضبط  یتعلق بقرار یتعلق

  متّصرف رتبة إلى للترقیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة  من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متّصرف
   .نابل

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق

  ّ◌ول أ تقني رتبة  إلى

 یتعلق 2020 سبتمبر 14في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 تقني رتبة  إلى للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

   .نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإللدارات المشترك التقني بالسلك ّ◌ول أ

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 مستكتب رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  رةإدا

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة قرارمن
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة
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------------------  

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  تّصرف

 یتعلق 2020 سبتمبر 14في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 بالسلك تّصرف كاتب رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  محلّل  رتبة إلى للترقیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 محلّل  رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  اإلعالمیة تقنّیي و محللي بسلك

  نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات 

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة طبضب  یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس معماري مھندس  رتبة إلى للترقیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 14في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة  من قرار
  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لإلدارات المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  نابل بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق  بقرار یتعلق

  واألرشیف الوثائق في  متصرف رتبة  إلى للترقیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
  رتبة  إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 الوثائق في  المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في فرمتص

  نابل ابلدیة لفائدة واألرشییف

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتتح بقرار یتعلق

  األرشیف و الوثائق في عام

 بفتح یتعلق 2020سبتمبر 14في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 و الوثائق في عام متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة

 نابل بلدیة لفائدة یففواألرش الوثائق في المتصرفین بسلك األرشیف
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 مھندس رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق
  رئیس

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة قرارمن
 بال رئیس مھندس رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 نابل بلدیة لفائدة العمومیة  اإلدارات لمھندسي المشترك ّ◌سلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 للترقیة بالملفّات الداخلیّة ناظرةالم تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق

  واألرشیف الوثائق في عام متّصرف  رتبة إلى

 یتعلق  2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
  رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 الوثائق في المتّصرفین بسلك  واألرشیف  الوثائق في عام متّصرف
  نابل ابلدیة لفائدة األرشیفو

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة
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------------------  

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  األرشیف و الوثائق في

 قیتعل 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 و الوثائق في متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 نابل بلدیة لفائدة األرشیف و الوثائق في المتصرفین بسلك األرشیف
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم یفیةك یضبط بقرار یتعلق

  رئیس متّصرف رتبة إلى

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإللدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متّصرف
   .بلنا بلدیة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق
  رئیس

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 بالسلك رئیس متّصرف رتبة إلى یةللتّرق بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  أول تقني رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بقرار یتعلق

 یتعلق 2020 سبتمبر  14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من رارق
 التّقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

  2020 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في خمؤر 2020   لسنة 35 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق
  رئیس

 یتعلق 2020سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة  من قرار
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التّقني
2020.  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 مھندس رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  رئیس معماري

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 رئیس معماري مھندس رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 نابل بلدیة لفائدة  العمومیة للالدارات المعماریّین المھندسین بسلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 بالملفّات الداخلیّة المناظرة نظیمت كیفیة بضبط یتععلق بقرار یتعلق

  مستشار متّصرف  رتبة إلى للترقیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
  رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة  للإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متّصرف
   .ابلن بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة
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------------------  

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقار یتعلق

 یتعلق 2020سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 بالسلك متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة  فتح بقرار یتعلق

  مساعد

 یتعلق 0202سبتمبر 41 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من قرار
 مساعد متّصرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفات داخلیّة مناظرة بفتح

 بعنوان نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة

   

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في رخمؤ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 بالملف ة داخلي ال المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  .  مساعد متّصرف رتبة إلى رقیة للت

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ قرار   
 بالسلك مساعد متّصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  .نابل بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 بالملف ة داخلي ال المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  إدارة مستكتب

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة  قرار
  رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  نابل بلدیة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

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

  مدین زھرة

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  2020 سبتمبر 08 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

 العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك بالملفات داخلیة مناظرة
  مدین زھرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

   2020 سبتمبر 08 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من قرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق
 العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك بالملفات داخلیة مناظرة
   مدین زھرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار تعلقالم

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1985 افریل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  . مدین زھرة

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـــدد الحكومي راالم على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیـغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
   .العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري السلك

  : یلي ما قــرر
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 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط : وحید فصل
 بعنوان ( االستثنائیة للترقیة التناظر ) بالملفات داخلیة مناظرة طریق

  : التالي النحو على مدین زھرة بلدیة لفائدة 2020 سنة

  : یةالعموم لإلدارت المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

  03 : شغورھا سد المراد الخطط عدد : ادارة مستكتب

  01 : شغورھا سد المراد الخطط عدد : تصرف كاتب

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  سامي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 2019 سبتمبر 08 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد قانونال على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بلدیة بإحداث المتعلق 1985 افریل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  .. مدین زھرة

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدرات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
  ، 2012 أكتوبر

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
   .العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل السلك

  : یلي ما قــــــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ) العمومیة لالدرات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب

 ھذا ألحكام وفقا ( تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة التناظر
   .ارالقر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن ـ 2 الفصل
 المشار العمومیة لالدرات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب

 شرط فیھم والمتوفر برتبتھم المترسمون اإلدارة مستكتبو أعاله الیھ
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة ( 4 ) سنوات أربع

  .اتالترشح

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح ـ 3 الفصل 
 الى بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و مدین زھرة بلدیة رئیس

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

   :القرار ھذا ویضبط

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ

   الترشحات، قائمة غلق تاریخ ـ

   .ظرةالمنا لجنة اجتماع تاریخ ـ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب ـ 4 الفصل
  التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب ـ

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة ـ

  االنتداب قرار من نسخة ـ

   .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح میةتس قرار من نسخة ـ

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة ـ 

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض
  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى ، البلدیة رئیس من مقرر بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر- 
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 أدائھ عن یعبر ( 20 ) العشرین و ( 0 ) الصفر بین تراوحی

   .لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات
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    للمترشح العامة األقدمیة- 

   للمترشح لحالیةا الرتبة في األقدمیة –

 و السیرة إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   6 بالفصل المواظبة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة ــيفـ و علیھا المتحصل اإلعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و ، الرتبة في األقدمیة حسب االولویة تعطى
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

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

   .المناظرة

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة قرارال ھذا ینشر : 10 الفصل

  بلدیة رئیس 
  المنصوري  سامي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  2020 سبتمبر 08في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

   2020 سبتمبر 08في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من قرار

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد لقانونا على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بلدیة بإحداث المتعلق 1985 افریل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  . مدین زھرة

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدرات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
  ، 2012 أكتوبر

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
   .العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل السلك

  : یلي ما قــــــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 التناظر ) العمومیة لالدرات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

   .القرار ھذا ألحكام وفقا ( إدارة مستكتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن ـ 2 الفصل
 العمومیة لالدرات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة مستكتب كاتب

 فیھم والمتوفر برتبتھم المترسمون االستقبال أعوان أعاله الیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة ( 4 ) سنوات أربع شرط

  .الترشحات ختم یختار

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح ـ 3 الفصل 
 الى بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و مدین زھرة بلدیة رئیس

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

   :القرار ھذا ویضبط

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ

   الترشحات، قائمة غلق تاریخ ـ

   .المناظرة لجنة اعاجتم تاریخ ـ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب ـ 4 الفصل
  التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب ـ

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة ـ

  االنتداب قرار من نسخة ـ

   .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من خةنس ـ

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة ـ 

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض
  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى ، لدیةالب رئیس من مقرر بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر- 
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض
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   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 أدائھ عن یعبر ( 20 ) العشرین و ( 0 ) الصفر بین یتراوح
   .لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

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

    للمترشح العامة األقدمیة- 

   للمترشح الحالیة الرتبة في ةاألقدمی –

 و السیرة إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   6 بالفصل المواظبة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة فــــي و علیھا صلالمتح اإلعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و ، الرتبة في األقدمیة حسب االولویة تعطى
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

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

   .المناظرة

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  بلدیة رئیس 
  المنصوري  سامي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق مقرر
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة

 یتعلق 2020 رسبتمب 08 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من
 مستكتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 زھرة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة
   . 2020 سنة بعنوان مدین

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 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 خاصةو تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 سبتمبر 08 في المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  : یلي ما قــــــرر

 نوفمبر 16 یوم لفائدتھا و مدین زھرة ببلدیة یفتح : األول صلالف
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیـام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
(01) .  

  2020 أكتوبر 15 یوم الترشحــات قــائمة ختم یقع : الثالث لفصلا

  بلدیة رئیس 
  المنصوري  سامي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر

  العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك  إدارة مستكتب رتبة
  2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق مقرر
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة مستكتب

  2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 08 في ؤرخم مدین زھرة بلدیة رئیس من
 مستكتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
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 زھرة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة
   . 2020 سنة بعنوان مدین

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 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 وخاصة تممتھ أو قحتھن التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة قیةللتر التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 سبتمبر 08 في المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

  : یلي ما ـــررقـــ

 نوفمبر 16 یوم لفائدتھا و مدین زھرة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیـام 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  . 2020 سنة

 خطط بثالث اشغورھ سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
(03) .  

   2020 أكتوبر 15 یوم الترشحــات قــائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  سامي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  . 2020 سنة بعـنوان مباشرة

 یتعلق 2020 سبتمبر 08 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  . 2020 سنة بعـنوان مباشرة

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات جلةم بإصدار المتعلق

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في مؤرخال 2011 لسنة  89

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 الجماعات ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج
  . المحلیة

  المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى
 و نتداباال شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة
  . البلدیات و الجھویة المجلس لعملة الترقیة

 عدد بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 09 في المؤرخ المقرر على و
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة

  : یلي ما قــــــرر

 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط : األول الفصل
 التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

:  

  : الثالثة الوحدة ضمن ( 1

  الجملي العدد         الوحدةالصنف

  عن ترقیتھم المراد العملة عدد ترقیتھم المزمع للعملة     

  المراد العملة عدد   (% 50 ) مھني امتحان طریف 

  (% 50 ) باالختیار ترقیتھم

  00          080101   لثالثةا 

  : الثانیة الوحدة ضمن ( 2
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  الجملي العدد         الوحدةالصنف

 امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد ترقیتھم المزمع للعملة
  المراد العملة عدد   (% 50 ) مھني

  (% 50 ) باالختیار ترقیتھم

  01           070201الثانیة 

  01           060201الثانیة 

  01           050302الثانیة 

  بلدیة رئیس    
  المنصوري  سامي

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  . 2020 سنة بعـنوان

 یتعلق 2020 رسبتمب 08 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  . 2020 سنة بعـنوان

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 1998 دیسمبر 18 المؤرخ 1998 نةلس 2510 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
  .النأجیر مستویات

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 الجماعات ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج
  . المحلیة

  المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى
 و االنتداب شروط و تالمشموال و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة
  . البلدیات و الجھویة المجلس لعملة الترقیة

 عدد بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 09 في المؤرخ المقرر على و
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة

  : یلي ما قــــــرر

 العملة لترقیة مھنيّ  امتحان مدین زھرة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  : التالي

  : الثالثة الوحدة ضمن ( 1

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

  01الثامن الصنف

  : الثانیة الوحدة ضمن ( 2

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

  01 السابع الصنف

  01السادس الصنف

  02الخامس الصنف

 2020 دیسمبر 08 یوم المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل
  . الموالیة األیام و

 2020 نوفمبر 05 یوم الترشحــات قــائمة ختم یقع : الثالث الفصل
.  

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  ميسا
  

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

  القیروان

  

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  ملعب استغالل معلوم باحداث

 للعشب الفرعي الملعب استغالل معلوم بإحداث یتعلق  قــــــــــــــرار
  "العواني حمدة" االصطناعي

  ، القیروان بلدیة رئیس إن
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 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي ونالقان  على اطالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي 09 في

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق و 1997

 بإحداث المتعلق و 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر على و
  .القیروان بلدیة

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد راألم وعلى 
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  . إستخالصھا في المحلیة

 03 یوم  المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 للدورة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي لسللمج الثانیة العادیة
 محالت ــدد03لعــ كراء معالیم بإرجاع المتعلق 2020 أوت 05
  .الحدادین بسوق بلدیة

  : یلـــي ما قـــــرر

 للعشب الفرعي الملعب الستغالل معلوم إحداث تم : األول الفصل
 شھریا دینار 120 قیمتھ بما "العواني حمدة" اإلصطناعي

  .كادیمیاتلأل

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل

 كل مكلفان بھا المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

  ھرقلة

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 مناظرة فتح بتأجیل یتعلق  2020سبتمبر28 في مؤرخ بقرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة

  2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  2020سبتمبر28 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من قــــــــــرار
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة تحف بتأجیل یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

  ھرقلة بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلّق 2018

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

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

 المتعلق  1966  أفریل 25 في المؤرخ 178 عدد االمر على و
    ھرقلـة بلدیـة بإحداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

   ’بالبلدیات والترسیم

 المتعلق  2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  بفتح

 ھرقلة یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  . 2020 سنة بعنوان

 المتعلق 2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة

  : یلــــي مــا قــررت

 ببلدیة المفتوحة بالملفات الداخلیة المناظرة تؤجل : األول صلالف
 للترقیة الموالیة واألیام 2020 أوت 31لیوم المقررة ولفائدتھا ھرقلة

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى
  2020 سنة بعنوان

 رتبة لىإ للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى : الثاني الفصل
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 عن عوضا الموالیة واألیام 2020 نوفمیر 02 بتاریخ 2020 سنة

  .الموالیة واألیام 2020 أوت 31

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

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

  النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
 التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق  النفیضة بلدیة رئیس من اربقر

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى ئیةاالستثنا للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

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

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي  األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 27/02/2020

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة اظرالتن كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 طریق عن النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 القرار بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة

.   

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل حكامأل طبقا المدمجون الرؤساء المتصرفون

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم عند

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 دورتان الرؤساء المتصرفون لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة یةللترق

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري لتسلسلا طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة سرئی طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس
  حمودة  اللطیف عبد
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------------------  

 یتعلق 2020 وتأ 26  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  .2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق  2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة ظرةمنا بفتح
 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  .2020 سنة بعنوان

  .النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في رخالمؤ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

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

  بالبلدیات، والترسیم

 25 يف المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي  األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  .نفیضةال بلدیة لفائدة  المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل?
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 كالمشتر اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع الثالث الفصل
2020   

  2020  أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

  وسةس زاویة

 یتعلق 2018 أكتوبر 16  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
 الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب لمخالفة اإلداریة بالخطایا
  العامة والنظافة

  ، ســــــوسة زاویــــــة ببــــلدیة البلــدي المجلـــس رئیس إن

 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القــانون  على إطالعھ بعد
 كما والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 28/11/1994

  .الالحقة بالنصوص وإتمامھ تنقیح وقع

 5/4/2016 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة والمتعلق

   المحلیة

 ايمــ 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 المتــعلــق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .ســوسة زاویـة بلدیــة بإحــداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 نةلس اإلستثنائیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى
 ضبط على بالمصادقة والمتعلق 2018 أكتوبر 8 بتاریخ 2018

  . العامة والنظافة الصحة حفظ تراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة

  یلــي ما  قــرر

 التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة حددت:  األول الفصل
  : یلي كما  العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصیة

    الخطیة قدارالمخالفةم مجال

  المنزلیة للفضالت المشابھة للفضالت عشوائي إلقاء ـ1

  د 300صناعیة مؤسسات*

  د 300 تجاریة فضاءات*

  د 300مطاعم حرفیة ، تجاریة محالت*

  المستعملة المیاه جراء من والطرقات األرصفة تلویث ـ2

 بالصرف للربط مھیئة الغیر المنازل بإستثناء سكنیـــــــــــة*
  د 300الصحي

  د 500وإداریة حرفیة ، تجاریة*

  نقل وسائل ھیاكل أو بھا اإلنتفاع زال ومعدات األثث ترك ـ3

  د 300سكنیة*

  د 500حرفیة*
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  د 500صناعیة*

  والحدائق البناء وفضالت األتربة إلقاء ـ4

  د 1000الشركات أصحاب من مقاولیـــــــــــن*

  د 300أتربة أو البناء حضائر*

  د 500سرقتھا أو أماكنھا تغییر وأ الحاویات إتالف ـ5

  د 300مبینة غیر أرض تنظیف عدم ـ6

  د 500مبنیــــــــة غیر أرض تسییج عدم ـ7

  د 1000الـسكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة حیوانات تربیة ـ8

  الصحیة المركبات وصیانة توفیر عدم ـ9

  د 500أفراح وقاعة حمامات ، سیاحیة مقاھي ، مطاعم*

  د 300شعبیة أخرى ومحالت حالقة قاعات ، اھيمق ، مطاعم*

  للعموم المفتوحة للمحالت الصحیة الشروط إحترام عدم ـ10

  د 600أفراح وقاعات حمامات ، مطاعم*

  د 700 أخرى ومحالت حالقة قاعات ، مقاھي*

   حاویات تخصیص عدم ـ 11

  د 1000 تجاریة فضاءات*

  د 350أفراح وقاعة حمامات ، سیاحیة مقاھي ، مطاعم*

  د 350شعبیة أخرى ومحالت حالقة قاعات ، مقاھي ، مطاعم*

  صحیة غیر ظروف في غذائیة مواد خزن أو عرض ـ12

  د 1000الشركات اصحاب*

  د 500الباقـــــــــــــــــي*

  صحیة غیر ظروف في غذائیة مواد نقل ـ13

  د 1000الشركات اصحاب*

 ھذه جمیع في ريالفو بالحجز اإلذن مع الباقـــــــــــــــــــي*
  د 300الحاالت

  الحاالت ھذه جمیع في الفوري للحجز اإلذن مع

   المزروعة بالمساحات اإلضرار ـ 13

 إتمام مع الكبیر الحجم من ترخیص بدون األشجار  وقلع إتالف
  د 300التتبع إجراءات

  د 750ضجیج إحداث ـ14

  أنواعھا بمختلف الفضالت حرق ـ15

  د 300ورق أو حدائق نفایات*

  د 300منزلیة نفایات*

  د 1000خطیرة نفایات*

  د 800(وشراء بیع) البالوعات أغطیة ـإزالــــة 16

  390األودیة أو المیاه بمجاري الفضالت رمي ـ17

  د 300  الفوضوي اإلنتصاب ـ18

   الفوري للحجز اإلذن مع

 خلیة ورئیس المالیة وقابض للـــبلدیة العام الكاتــب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بلدیةال الشرطة

   في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 ومراجعة البلدیة بالحدود المتعلقة بالجوانب تعنى خاصة بلجنة یتعلق
 مثال ومراجعة البلدیة الحدود بلجنة تسمى العمرانیة التھیئة مثال

  العمرانیة التھیئة

   إطالعـــــــــھ بعد سـوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 لقالمتـع 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   .2018 جوان

 سبتمبر 25 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
 البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة والمتعلقة 2018

   .منــــــھ 83 الفصل وخاصة سوسة بزاویة

 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة ضرمح وعلى 
  . 2019 نوفمبر 30

  یلــي ما  قــرر

 تعنى خاصة لجنة سوسة زاویة ببلدیة تحدث : األول الفصل
 العمرانیة التھیئة مثال ومراجعة البلدیة بالحدود المتعلقة بالجوانب

 فقاو العمرانیة التھیئة مثال ومراجعة البلدیة الحدود بلجنة تسمى
  : التالیة للتركیبة

  اللجنة رئیس :فضلون منصف ـ

  مقرر :بوعلي مریم ـ

  عضو :بوزعبیة رباب ـ

  عضو :الثابوتي منى ـ

   عضو :بوزعبیة علي دمحم ـ
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  عضو :البغدادي سماح ـ

  عضو :بوكمشة جمال ـ

  عضو :ھنیة بن رفیق ـ

  عضو :خلیفة غادة ـ

  عضو :عرعاري حمیدة ـ

  عضو :دربال رضا ـ

  عضو :صالح بن فتیحة ـ

  عضو :بوزعبیة فاطمة ـ

  عضو :بوكمشة أنس ـ

  عضو :النابلي حنان ـ

  عضو :بوعسكر آسیا ـ

  عضو :بوقرة ضیاءالدین ـ

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبـلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد ارقر
 بزاویة الفوز بنھج والشاحنات السیارات على الجوالن بمنـــع یتعلق
  سوسة

 بعد ســــوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن
  ، إطالعـــــــــھ

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات مجلة صداربإ المتعلق 2018

  . منھ 391

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

   

 بتاریخ المنعقد العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة جلسة محضر وعلى
  2019 نوفمبر 8

 30 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى
  . 2019 نوفمبر

  یلــي ما  قــرر

 الفوز بنھج والشاحنات السیارات على الجوالن یمنـــع: األول الفصل
  .القرار ھذا تاریخ من إبتداءا سوسة بزاویة

 وباتللعق نفسھ یعرض القرار لھذا مخالف كل :الثاني الفصل
  .بھا المعمول والتراتیب بالقوانین المنصوص

 الوطني األمن بمنطقة المرور شرطة فرقة رئیس :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف الجنوبیة بسوسة

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
  النفایات في للتصرف البلدي المخطط إلعداد قیادة بلجنة یتعلق

 بعد سـوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیــس إن
  ، إطالعـــــــــھ

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 دعد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 المحلیة الشؤون ووزیر المالیة وزیر بین المشترك القرار وعلى?
   المتعلق 2018 دیسمبر 25 في المؤرخ والبیئة

  .البلدیات أداء تقییم مقایس بضبط    

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

   

 سبتمبر 25 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى?
 البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة والمتعلقة 2018

  .منــــــھ 83 الفصل وخاصة سوسة بزاویة

 نوفمبر 20 بتاریخ المنعقد البلدي المكتب جلسة محضر وعلى?
2019 .  

   

 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى?
  . 2019 نوفمبر 30

  یلــي ما  قــرر

 إلعداد قیادة لجنة سوسة زاویـة ببلدیة تحدث : األول الفصل
  : التالیة المھام إلیھا وتعھد النفایات في للتصرف البلدي المخطط
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 مجال في واألھداف المستقبلیة اإلستراتیجیة التوجھات تحدید*
  یاتالنفا في التصرف

  المخطط إعداد مراحل على المصادقة*

  األشغال مختلف متابعة*

  البلدي المجلس أنظار على التقریر عرض*

  :السادة من الذكر سابقة القیادة لجنة تتركب : الثاني الفصل

  اللجنة ینوبھرئیس من أو البلدي المجلس رئیس

  التنفیذیة األعمال متابعة   البلدیة العام كاتب

  عضو              أومقررھا والبیئة فةالنظا لجنة رئیس

 التصرف ومتابعة واإلقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رئیس
  أومقررھاعضو

  أومقررھاعضو الخدمات وإسداء  اإلداریة الشؤون لجنة رئیس

  عضو مقررھا أو  والتقییم والتواصل اإلعالم لجنة رئیس

  اإلعالمیةعضو بقسم المكلف

  النظافةعضو بمصلحة المكلف

  البلدیةعضو الشرطة خلیة رئیس

  النفایاتعضو في الوطنیة الوكالة عن ممثل

  المحیطعضو لحمایة الوطنیة الوكالة عن ممثل

  سوسةعضو والیة عن ممثل

  بسوسةعضو الفالحة مندوبیة عن ممثل

  الصناعةعضو وزارة عن ممثل

 والبیئة النظافة مجال في الناشطة المدني المجتمع جمعیات عن ممثل
  البلدیةعضو قةبالمنط

 .البیئي المجال في ونشطاء بخبراء اإلستعانة للجنة ویمكن          
   

  .القــرار ھذا بتنفــیذ مكلــــف للبــلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2019 جوان 9  في خمؤر 2019   لسنة 16 عدد قرار
 المبنیة وغیر المبنیة العقارات على الموظف المعلوم مراجعة بلجنة
  المھنیة أو التجاریة أو الصناعیة الصبغة ذات المؤسسات وعلى

 بعد ســــوسة زاویــة ببــلدیة الـــبلــدي المجـــلـس رئیــــــــس إن
  ، اإلطـــــــالع

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

  . منھ 391

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 المتعلق 2018 أوت 2 في المؤرخ 01 عدد القرار وعلى?
 العقارات على الموظف المعلوم مراجعة لجنة تركیبة وضبط بإحداث
 أو الصناعیة الصبغة ذات المؤسسات وعلى المبنیة وغیر المبنیة

  . المھنیة أو التجاریة

 البلدي للمجلس الداخلي النظام من 85و 84و 83 الفصول وعلى?
  .سوسة بزاویة

 ماي 29 بتاریخ البلدیة على الوارد 1588 عدد المطلب وعلى?
 سوسة بزاویة البلدي المجلس أعضاء بعض طرف من 2019

 على الموظف المعلوم بمراجعة تعنى قارة غیر لجنة إلحداث
 الصبغة ذات المؤسسات وعلى المبنیة وغیر المبنیة العقارات
  . المھنیة أو التجاریة أو الصناعیة

 اإلستثنائیة الجلسة خالل لمنعقدا البلدي المجلس مداولة وعلى?
  .2019 جوان 1 بتاریخ

   یلــي مــا قـــــرر            

 2 في المؤرخ 01 عدد البلدي القرار إلغاء یتم :   األول الفصل
   تركیبة وضبط بإحداث المتعلق 2018 أوت

  .أعاله إلیھا المشار اللجنة

 العقارات ىعل الموظف المعلوم مراجعة لجنة تتركب: الثاني الفصل
 أو الصناعیة الصبغة ذات المؤسسات وعلى المبنیة وغیر المبنیة

  : ذكـرھم اآلتي الـسادة من  المھنیة أو التجاریة

     رئیس:                   فضلــــــون منصف ـ

  مقرر:                    بوزعبــــــیة فاطمة ـ

   عضـو:                    بوقـــرة ضیاءالدین ـ

   عضــو                    عرعـــــــــــاري حمیدة ـ

  عضــو:                   بوعلــــــــــــي مریم ـ

   عضــو:                دربـــــــــــــــال رضا ـ

  عضــو:                ھنیــــــــــة بن رفیق ـ 

  عضــو:           بوكمشــــــــــة جمال ـ 

 التصویت في الحق بدون ینوبھ من أو للبلدیة مالعا الكاتب ـ 
  عضــو:

  عضـــو :  ینوبھ من أو سوسة بزاویة المالیة قابض ـ



  4081صفحـة   2020سبتمبر  29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   66عـــــدد 

 ھذا بتنــــفیذ مكلـــف للبـــلدیة العام الكاتب :  الثالث الفصل
  .القـــــرار

  .................:في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعل�ق 2019 ج�وان 9  ف�ي مؤرخ 2019   لسنة 17 عدد قرار
  القــــــ�ـدیم البل�دي بالملعـــــ�ـب تعن�ى قـــــــــ�ـارة غـــــــ�ـیر بلجنة

  جدید بلـــــــــدي ملعب إلحداث عــــــــقاري رصید وإیجاد

 بع�د ســـ�ـوسة زاویـ�ـة ببـ�ـلدیة الـــبلـ�ـدي المجـــل�ـس رئیـــ�ـس إن
  ، اإلطـــــــالع

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
 الفص�ل وخاص�ة المحلی�ة الجماع�ات مجل�ة بإص�دار المتعلق 2018
   منھ 391

 المت�ـعلق 1985 افری�ل 5 ف�ي الم�ـؤرخ 558 ع�دد األم�ر وعل�ى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بت�اریخ المنعق�د البل�دي المجل�س تنص�یب جلس�ة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 البلدي للمجلس الداخلي النظام من 85و 84و 83 الفصول وعلى?
  سوسة بزاویة

 م�اي 29 بت�اریخ البلدی�ة عل�ى ال�وارد 1588 عدد المطلب وعلى?
 سوس�ة بزاوی�ة البل�دي المجل�س أعض�اء بع�ض ط�رف م�ن 2019
 وإیج�اد الق�دیم البل�دي بالملع�ب تعن�ى ق�ارة غیـ�ـر لجــــــــنة إلحداث
  .جدید بلدي ملعب إلحداث ريعقا رصـید

 اإلس�تثنائیة الجلس�ة خ�الل المنعق�د البل�دي المجل�س مداول�ة وعل�ى?
  .2019 جوان 1 بتاریخ

   یلــي مــا قـــــرر  

 غـــــــ�ـیر لجن�ة سوس�ة زاوی�ة ببلدی�ة أح�دثت :   األول الفص�ل
 رص�ید وإیج�اد القــــــ�ـدیم البل�دي بالملعـــــ�ـب تعن�ى قـــــــــ�ـارة

  .جدید بلـــــــــدي ملعب إلحداث ـــــقاريعـــ

 الق�دیم البلدي بالملعب تعنى قارة الغیر اللجنة تتركب: الثاني الفصل
 والمنص�وص جدی�د بل�دي ملع�ب إلح�داث عق�اري رص�ید وإیج�اد

       : ذكرھم اآلتي السادة من األول بالفــــصل علـــــیھا

     رئیس:            بوكمشـــــــة جمال ـ

  مقرر:            فضلــــــــــون منصف ـ

   عضـو:              البــــــغدادي سماح ـ

   عضــو:               بوكمشـــــــــــة أنس ـ

  عضــو:            صـــــــــالح بن فتیحة ـ

   عضو:                 بوقــــــرة ضیاءالدین ـ

  قار غیر ضوع:               ھنیـــــــــة بن رفیق ـ 

  قار غیر عضو:            بوزعبیــــــــة فاطمة ـ 

                                           النابلــــــــــــي حنان ـ 
  قار غیر عضو:        

  قار غیر عضو :              إبراھـــــــــم نورالدین ـ

  قار رغی عضـو :              اللطیـــــــــــــــف أمین ـ

  قار غیر عضـو :                  قربع الشتیوي ناجي ـ

  قار غیر عضـو :                  البھلـــــول عبدالجلیل ـ

  قار غیر عضو :                  نجیمــــــــــة بن أمین ـ

  قار غیر عضو :    الغضبــــــــــــان رفیق ـ

  قار غیر عضــو :                  دقـــــــا فــــــــــراس ـ

  قار غیر عضو :    بوزعبیـــــــــة إلیاس ـ

  قار غیر عضو :    الغضبــــــــــــان أیمن ـ

 ھ�ذا بتنـــ�ـفیذ مكلــ�ـف للبــ�ـلدیة الع�ام الكات�ب :  الثال�ث الفص�ل
  .القـــــرار

  .................:في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس   
  التومي  یوسف

  

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار
 بحركــــــــــة المتعلقة بالجوانب تعنى خاصة بلجنة یتعلق

  المرور بلجنــــــة تسمى البلدیة بالمنطقة المـــــــرور

 بعد ســــوسة زاویــة ببــلدیة الـــبلــدي المجـــلـس رئیــــس إن
  ، اإلطـــــــالع

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نونالقا على?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 سبتمبر 25 بتاریخ المنعقدة البلدي لسالمج جلسة محضر وعلى?
 البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة والمتعلقة 2018

  .منھ 81 الفصل وخاصة سوسة بزاویة

 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى?
  .2019 نوفمبر 30
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   یلــي مــا قـــــرر  

 تعنى خاصة لجنة وسةس زاویة ببلدیة تحدث :   األول الفصل
 تسمى البلدیة بالمنطقة المـــــــرور بحركــــــــــة المتعلقة بالجوانب
  : السادة من وتتركب المرور بلجنــــــة

  اللجنة رئیس : بوكمشـــــــــــــــــة جمال ـ   

  عضو :فضلـــــــــــــــــــــون منصف ـ

  عضو :بوعلــــــــــــــــي مریــــــــم ـ

  عضو :صالـــــــــــــــــــح بن فتیحة ـ

  عضو :خلیفــــــــــــــة غــــــــــادة ـ

 ھذا بتنــــفیذ مكلـــف للبـــلدیة العام الكاتب :  الثالث الفصل
  .القـــــرار

  .................:في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار
 بضبط المتعلق 29/7/2016 بتاریخ البلدي القرار بتعدیل یتعلق

  المعالیـــــم بعــــض

   إطالعـــــــــھ بعد سـوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
 الفصلین وخاصة المحلیة جماعاتال مجلة بإصدار المتعلق 2018
   .منھا 143و 140

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 13/6/2016 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى ?
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط  والمتعلق

  . 29/7/2016 في المؤرخ البلدي اراللقر وتبعا .إستخالصھا

  . 2016 جویلیة 29 في المؤرخ البلدي القرار وعلى ?

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى?
  . 2019 نوفمبر 30

  یلــي ما  قــرر

 29/7/2016 بتاریخ البلدي القرار یلتعد یتم : األول الفصل
  : التالیة للبیانات وفقا المعالیـــــم بعــــض بضبط المتعلق

 المھن بعض لتعاطي العام الطریق إشغال رخص معلوم تعدیل-أ
  : یلي لما وفقا البلدیة المنطقة داخل

  البلدي القرار بمقتضى المحدد المعلوم

  طرف من حالمقتر الجدید المعلوم29/7/2016بتاریخ

  البلدي المجلس

000، 50 000، 100   

 أصحاب طرف من العام للطریق الوقتي اإلشغال معلوم  تعدیل-ب
 إطار في نشاط یتعاطى شخص وكـل والنصبات والمطاعم المقاھي

  : قارة غیر منشأة

   البلدي القرار بمقتضى المحدد المعلوم

   من المقترح الجدید المعلوم29/7/2016بتاریخ

  البلدي جلسالم طرف

  د 0 ،200د 0 ،150

 ذات اإلشھاریة واللوحات الالفتات بواسطة اإلشھار معلوم  تعدیل-ج
 المثبتة والالفتات والعارضات والستائر والعالمات التجاریة الصبغة

 واجھات وعلى العام بالطریق المعلقة أو المنزلة أو البارزة أو
 بیانات حسب تلفةالمخ والمھن والصناعة للتجارة المعدة المحالت
  :التالي الجدول

  المقترح الجدید المعلوم القدیم المعلوم اإلشھار نوعیة

   القاھرة شارع

  الحزامیة الطریق

  الجمھوریة شارع و جانفي 14 الزھورشارع طریق و

  البلدیة المنطقة كامل بقیة

   القاھرة شارع اإلشھار نوعیة

  جانفي 14 الزھورشارع طریق و الحزامیة الطریق

  الجمھوریة شارع و

  البلدیة  المنطقة كامل بقیة

  اإلشھاریة  والمعلقات اللوحات بواسطة

  السنة في ²م – دینار 60

  السنة في ²م – دینار 50

  اإلشھاریة  والمعلقات اللوحات بواسطة السنة في  ²م – دینار 40

  السنة في ²م – دینار 100

  السنة في ²م – دینار 60

   السنة في  ²م – دینار 50
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  المضیئة  اإلشھاریة  والمعلقات اللوحات بواسطة

  السنة في ²م – دینار 80

  السنة في ²م – دینار 70

   والمعلقات اللوحات بواسطة السنة في  ²م– دینار 40

  المضیئة  اإلشھاریة

  السنة في ²م – دینار 150

  السنة في ²م – دینار 80

   السنة في  ²م– دینار 50

  والمتحركة المضیئة  اإلشھاریة  المعلقات بواسطة

  السنة في ²م – دینار 100

  السنة في   ²م – دینار 80

   اإلشھاریة  المعلقات بواسطة السنة في ²م – دینار 40

  والمتحركة المضیئة

  السنة في ²م – دینار 180

  السنة في   ²م – دینار 90

   السنة في ²م – دینار 50

 كل مكلفان بھا الیةالم وقابض للبـلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  القــرار ھذا بتنفـیذ یخصھ فیما

  ................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
 المخولة المنح ومقدار والجمعیات المنظـــــمات قائمة بضبط یتعلق

  2020 سنة زانیةمـــــی بعنوان لھا

   إطالعـــــــــھ بعد سـوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
   .2018 جوان

 سبتمبر 25 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى?
 البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة والمتعلقة 2018

   .منــــــھ 83 الفصل وخاصة سوسة بزاویة

   

 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة دیةالعا الدورة جلسة محضر وعلى?
  . 2019 نوفمبر 30

  یلــي ما  قــرر

 المنح ومقدار والجمعیات المنظـــــمات قائمة تضبط : األول الفصل
  :  التالیة للقائمة وفقا 2020 سنة مـــــیزانیة بعنوان لھا المخولة

  2020 سنة بعنوان المقترحة والمنظمةاإلعتمادات رالجمعیة/ع

  2.000.000سوسة بزاویة يالكشف الفوج1

  25.000.000سوسة بزاویة الریاضي الكوكب2

  1.000.000الثقافي الرصید جمعیة3

  400.000القرآنیة الجمعیة4

  سوسة زاویة بلدیة وعملة أعوان ودادیة5

  23.000.000(األكل تذاكر بعنوان)

   سوسة زاویة بلدیة وعملة أعوان ودادیة6

  19.400.000( اإلجتماعیة المساعدات بعنوان)

  5.000.000الثقافیة والتظاھرات المھرجانات تنظیم في المساھمة7

 كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبـلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القـــــرار ھذا بتنفــیذ یخصھ فیما

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2019 دیسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 21 عدد قرار
 للســــــــقوط المتداعیة بالبـــــــناءات تعنـــــى خاصة بلجنـــة یتعلق

  للســــــقوط المتداعــــــــیة البناءات بلجنة  تسمـــــــى

   إطالعـــــــــھ بعد سـوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد اسياألس القانون على?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث
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 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 سبتمبر 25 بتاریخ المنعقدة يالبلد المجلس جلسة محضر وعلى?
 البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة والمتعلقة 2018

  .منــــــھ 83 الفصل وخاصة سوسة بزاویة

 بتاریخ 2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى?
  . 2019 نوفمبر 30

  یلــي ما  قــرر

 خاصة لجنـــة سوسة زاویــــــة ببلدیة تحدث : األول الفصل
 بلجنة  تسمـــــــى  للســــــــقوط المتداعیة بالبـــــــناءات تعنـــــى
  : التالیة للتركیبة وفقا  للســــــقوط المتداعــــــــیة البناءات

  رئیس      البلدي المجلس رئیس*

   مقرر         فضلــــــــون منصف*

   عضو       الواعـــــــــــر قصــــي*

  عضو     ھاشـــــــــــــــــم رضا*

  عضو          ھنیـــــــــــــة بن رفیق*

  عضو             سوســـة زاویة عمدة*

  عضو بسوسة واإلسكان للتجھیز الجھویة اإلدارة عن ممثل*

  عضو بسوسة المدنیة للحمایة الجھویة اإلدارة عن ممثل*

  عضو والثریات والقصیبة بالزاویة البلدیة الشرطة خلیة عن ممثل*

  عضو      سوسة بوالیة الجھوي المجلس عن ممثل*

 ھذا بتنفـــــــــــیذ مكلــــف للبـــــــلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القــــــــرار

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2019 أوت 15  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار
  المبنیة وغیر المبنیة العقارات على الموظف المعلوم مراجعة بلجنة

 بعد ســــوسة زاویــة ببــلدیة الـــبلــدي المجـــلـس رئیــــس إن
  ، اإلطـــــــالع

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
 الفصل وخاصة لمحلیةا الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

  . منھ 391

  . المـــــحلیة الجــــــبایة مـــجــــــــلة من 24 الفصل على?

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 المتعلق 2018 أوت 2 في المؤرخ 01 عدد القرار وعلى?
 العقارات على الموظف المعلوم مراجعة لجنة تركیبة وضبط بإحداث
  . المبنیة وغیر المبنیة

 تركیبة بمراجعة المتعلق 10/6/2019 في المؤرخ القرار وعلى?
  . المبنیة وغیر المبنیة العقارات على الموظف المعلوم مراجعة لجنة

 البلدي للمجلس الداخلي النظام نم 85و 84و 83 الفصول وعلى?
  .سوسة بزاویة

 ووزیر والبیئة المحلیة الشؤون لوزیري المشترك المنشور وعلى?
  . 17/6/2019 بتاریخ 8 عدد المالیة

 العادیة الدورة جلسة خالل المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى?
 على الموافقة حول 2019 جویلیة 31 بتاریخ 2019 لسنة الثالثة

 لجنة تركیبة وضبط قارة غیر كلجنة المراجعة للجنة العمل ءإلغا
 الجبایة مجلة من 24 الفصل ألحكام طبقا خاصة كلجنة المراجعة

  . المحلیة

   یلــي مــا قـــــرر

 جوان 10 في المؤرخ البلدي القرار إلغاء یتم :   األول الفصل
 یھاإل المشار اللجنة تركیبة وضبط إحداث بمراجعة المتعلق 2019

  . أعاله

 العقارات على الموظف المعلوم مراجعة لجنة تتركب: الثاني الفصل
       : اآلتیذكرھم السادة من المبنیة وغیر المبنیة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو المحلیة الجماعة رئیس السید ـ

  عضو :فضلــــــــــــــــون منصف السید ـ

  عضو :بوزعبیــــــــــــــة رباب السیدة ـ

  عضو :ینوبھ من أو المالیة قابض السید ـ

  عضو :التصویت في حق بدون ینوبھ من أو العام الكاتب ـ

 ھذا بتنــــفیذ مكلـــف للبـــلدیة العام الكاتب :  الثالث الفصل
  .القـــــرار

  .................:في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

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

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   ةلسن 14 عدد قرار
  البلدیة بالمنطقة الدائریة المفترقات بتسمیة

 بعد ســــوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن
  ، إطالعـــــــــھ

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
 لفصلا وخاصة المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

  . منھ 391



  4085صفحـة   2020سبتمبر  29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   66عـــــدد 

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 بتاریخ المنعقدة المرور لجنة جلسة محضر وعلى?
17/01/2020 .  

 العادیة الدورة خالل المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى?
  .2020 فیفري 26 بتاریخ 2020 لسنة األولـــى

  یلــي ما  قــرر

 وفقا البلدیة بالمنطقة الدائریة المفترقات تسمیة یتم : األول الفصل
    :التالي للجدول

  التسمیة حالدائري مقتر المفـــــترق مــــوقع

  األرضیة الكرة مفترق  االرضیة الكرة مفترق

  الجوكندة مفترق أولیبیا محطة مفترق

  الجمھوریة مفترق الجمھوریة مدرسة مفترق

  البكوش لطفي مفترق عطیة مفترق

  جانفي 14 ثورة مفترق مونوبري التجاري المركز مفترق

  الحریة مفترق الجملة سوق مفترق

  فرج بن وناس مفترق المعتمدیة مفترق

 زاویة-الریاض مفترق التكنولوجیة للدراسات العالي المعھد مفترق
  سوسة

  المنتزه الحزامیةمفترق المفترق

 الجھویة اإلدارة ومصالح للبلدیة العام الكـــاتب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخص فیما كل مكلفون بسوسة واإلسكان للتجھیز

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 طرف من العام للطریق الوقتي اإلشغــــال معلـــوم بتعدیل یتعلق

  المنطقة بكامل النصــبات أصحاب

   إطالعـــــــــھ بعد سـوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على?
 الفصلین وخاصة المحلـــیة الجماعات مجلة بإصدار متعلقال 2018
   .منھا 143و 140

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 13/6/2016 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى ?
 يف المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط  والمتعلق

   .إستخالصھا

  . 2016 جویلیــــــــة 29 في المؤرخ البلــــدي القرار وعلى ?

 بتاریخ المنعقد البلـــــدي المجـــــلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جــــــوان 28

   2019 دیسمبــــــــر 13 في المـــــــؤرخ البلدي القرار وعلى? 

 العادیة الدورة اللخ المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى?
  .2020 فیفري 26 بتاریخ 2020 لسنة األولـــى

  یلــي ما  قــرر

 العام للطریق الوقتي اإلشغــــال معلـــوم تعدیل یتم : األول الفصل
 حسب وذلك  البلدیة المنطقة بكامل النصــبات أصحاب طرف من

  :الـــــــتالي الجدول

  اتالنصب أصحاب طرف من العام الطریق إشغال

  القدیم المعلوم

  الجدید المعلوم

  ²م/ د 0 ،²700م / د 0 ،200

 كل مكلفان بھا المالیة وقابـــــض للبـلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القــرار ھذا بتنفـیذ یخصــــھ فیما

  ................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   نةلس 16 عدد قرار
  البـــــلدیة بالمنطقة مــــــرور عـــــالمات بتركــــــــیز

   إطالعــھ بعد ســــوسة زاویــة ببــلدیة البلــدي المجلـس رئیس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 الفصل وخاصة ةالمحلی الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

  . منھ 391

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

 بتاریخ المنعقدة المرور لجنة جلسة محضر وعلى?
17/01/2020 .  

 العادیة الدورة خالل المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى?
  .2020 فیفري 26 بتاریخ 2020 لسنة األولـــى
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  یلــي ما  قــرر

 بالمنطقة مــــــرور عـــــالمات تركــــــــیز یتم : األول الفصل
    :التالیة النقاط مستوى على البـــــلدیة

  الموقع التالیة النقاط مستوى على مرور عالمات تركیز

   واحد جانب من الجامع نببجا الطریق غلق

  الجمھوریة شارع جھة من الجامع نھج

  الثقیلة والشاحنات السیارات جمیع على الوقوف ممنوع

 الكرة مفترق حتى عطیة مفترق من 01 رقم الوطنیة الطریق
  اإلتجاھین في األرضیة

  الثقیلة للشاحنات المرور ممنوع

  السویھلة حي ـ  القدس نھج

  الثقیلة للشاحنات الوقوف ممنوع

 الكرة مفترق إلى عطیة مفترق من 01 عدد الرئیسیة الطریق
  ( المسطحة المادة ) األرضیة

 فیما كل مكلفون األمنیة والسلط للبلدیة العام الكـــاتب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخص

  ..................... في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  إستخالصھا في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بتحیین

 بتاریخ اإلستثنائیة الجلسة خالل المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 ماي 20

  ، سوسة بزاویة البلدي المجلس رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على عدد القانون على إطالعھ بعد
 مجلة بإصدار المتعلق 2018 مـاي 9 في المؤرخ 2018
  . المحلیة الجماعات

 35 عدد المحلیة الجماعات لمیزانیة األساسي القانون وعلى ?
 بالقانون خاصة وإتمامھ تنقیحھ تم كما 1975 ماي 14 في المؤرخ

  .2007 دیسمبر 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد األساسي

 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى ?
 جمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار والمتعلق 1997
   . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى ?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 جویلیة 13 في مؤرخال  1998 لسنة 1428 عدد األمر وعلى ?
 المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 1998

  .لھ الالحقة باألوامر تنقیحھ تم كما إستخالصھا في

                            

 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد الحكومي عدد األمر وعلى ?
 2016 جوان 29 بتاریخ 53 عدد الرسمي بالرائد 13/6/2016

 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق
  .إستخالصھا

 1/7/2016 بتاریخ 65 عدد العمل جلسة تعلیمات وعلى ?
 والتي واإلستخالص العمومیة للمحاسبة العامة اإلدارة عن الصادرة

 یتم التي للتعریفات بالنسبة القرارات تحیین ضرورة على تنص
  .المحلیة الجماعة من بقرار ضبطھا

 الرابعة العادیة الدورة خالل المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى?
  . 2019 نوفمبر 30 بتاریخ 2019 لسنة

 األولى العادیة الدورة خالل المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى?
  .2020 فیفري 26 بتاریخ 2020 لسنة

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 وانج

  یلــي ما  قــرر

 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة تحیین یتم : األول الفصل 
  :التالي الجدول بیانات حسب وذلك إستخالصھا في المحلیة

   2016 لسنة 805 عدد لألمر تبعا المعالیمالتعریفة

  علیھا المصادق التعریفة13/6/2016 في المؤرخ

  الواحد الیوم في كیس كل عن د 1 ،000: الجافة والبقول الحبوب

  المربع المتر عن د 0 ،600والغالل الخضر

  : مختلفة فالحیة منتوجات

  الیوم في الكیس عن د 0 ،500 طري زیتون

  الیوم في الكیس عن د 0 ،300 فحم

  الیوم في الكیس عن د 0 ، 800جاف فلفل

  الیوم في الكغ عن د 0 ،600 السمن أو عسل

  الیوم في  اللتر عن د 0 ، 400ومشتقاتھ حلیب

  : ثمینة بضائع

   د 3 ،000 كھرومنزلیة أجھزة ـ

  د 1 ، 500صغیرة أجھزة ـ

  الواحدة د 2 ، 500ناریة دراجة ـ

  الواحدة د 1 ،500 عادیة دراجة ـ

 الخاص أو العمومي الجھوي أو البلدي الملك لزمة منح معالیم ـ 1
  : بھ اإلنتفاع أو إشغالھ
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 المقاھي أصحاب طرف من العام یقللطر الوقتي اإلشغال معلوم ـ
  . قارة غیر منشأة إطار في نشاطا یتعاطى شخص وكل  والمطاعم

  النصبات أصحاب ـ

   الطریق في البضائع نقل أو األشخاص نقل عربات وقوف معلوم ـ

  :العام

  : البضائع نقل عربات*

  آلي بعداد المجھزة األماكن*

  المھیأة واألماكن المآوي*

 المتر عن 0 ،150 یساوي أدنى حد بإعتبار التعریفة ھذه تضبط
  الیوم في المربع

 في العربة عن د 1 ،000و د 0 ،100 بین التعریفة ھذه تضبط
  الیوم من الجزء أو الیوم

  : التالیة الدنیا المقادیر بإعتبار التعریفة ھذه تضبط

   د 0 ،075 و الواحدة الساعة في العربة عن د 0 ،150 

  الساعة جزء عن

  : التالیة الدنیا المقادیر بإعتبار التعریفة هھذ تضبط

   الجزء عن د 0 ،400و الیوم في العربة عن د 0 ،600 

  الیوم في

  الیوم في المربع المتر عن د 0 ،200

  الیوم في المربع المتر عن د 0 ،700

   الیوم من الجزء أو الیوم في العربة عن د 0 ،150

  الواحدة الساعة في العربة عن د 0 ،150

  الواحدة الساحة في العربة عن د 0 ،150

  الساعة جزء عن د 0 ،075

  الیوم في العربة عن د 0 ،600

  الیوم في الجزء عن د 0 ،400

  : اإلداریة الرخص معالیم

 المناطق داخل المھن بعض لتعاطي العام الطریق إشغال رخص*
  المحلیة للجماعات بالنظر الراجعة

  العائلیة فراحاأل بمناسبة المنظمة الحفالت رخص*

  سنویا د 200 ،000و د 6 ،000 بین ما التعریفة ھذه تضبط

  اللیلة أو الیوم في د 100 ،000 بإعتبار التعریفة ھذه تضبط

  أقصى كحد 

  سنویا د 100 ،000

  اللیلة أو الیوم في د 50 ،000

  : األسواق داخل الواجبة المعالیم

   والظرفیة وعیةواألسب الیومیة باألسواق للوقوف العام المعلوم ـ

   للوقوف الخاص المعلوم ـ

 المترب عن د 0 ، 150 و د 0 ،075 بین ما التعریفة ھذه تضبط
  الیوم في المربع

  المحلیة الجماعة من قرار بمقتضى یضبط

  الیوم في المربع المتر عن د 0  ،150

  : الدواب

 ،500والحمیر والبقر والخیل افبل فصیلة من الحجم كبیرة دواب ـ 
  الیوم في رأس كل نع د 1

 كل عن د 1 ،000والماعز الغنم فصیلة من الحجم صغیرة دواب ـ
  الیوم في رأس

  : والبیض الدواجن

  الیوم في الواحد الطیر عن د 0 ،100الكبیر الحجم ذات دواجن

  الیوم في الواحد الطیر عن د 0 ،080الصغیر الحجم ذات دواجن

  الیوم في الواحد الطیر عن د 0 ،050والزرزور السمان

  الیوم في الواحدة البیضة  عن د 0 ،030البیض

  السمك

  الواحد الصندوق عن د 2 ،000العادي النوع من السمك

  الواحد الصندوق عن د 3 ،000المتوسط النوع من السمك

  الواحد الصندوق عن د 4 ،000الرفیع النوع من السمك

 السیارة عن د 30 ،000 و د 10 ،000 بین: سیاحیة سیارة*
  الواحدة السیارة عن د 10 ،000واحدةال

 الدراجة عن د 3 ،000و د 1 ،000 ناریةبین دراجة*
  الواحدة الدراجة عن د 3 ،000الواحدة

 الدراجة عن د 3 ،000و د 1 ،000 عادیةبین دراجة*
  الواحدة الدراجة عن د 2 ،000الواحدة

 حجم حسب د 1 ،000 و د 0 ،500 بین: بضائع*
  البضائع حجم سبح عن د 0 ،500البضائع

 عن د 5 ،000 و د 20 ،000 بین: شابھھا وما القوارب*
  الواحد القارب عن د 20 ،000الواحد القارب

 الصناعیة أو التجاریة المحالت نشاط من المتأتیة الفضالت رفع ـ 5
   المحلیة الجماعة من بقرار التعریفة ھذه تضبط: المھنیة أو

  الواحد للیتر ملیم 05

  والبللور والفلیكسیبل والمطالة والدھن المیكانیك ورشات فضالت*

  الشاي وقاعات المقاھي فضالت*

  بالجملة الغذائیة المواد بیع محالت فضالت*
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  السریعة األكالت ومحالت الجامعیة المطاعم فضالت*

  الصیدلیات فضالت*

  الدواجن بیع محالت فضالت*

  : الغذائیة الصناعات محالت فضالت*

 د 10 ،000 بین التعریفة ھذه الجثثتضبط نقلل السیارات كراء ـ6
  د 10 ،000د 100 ،000 و

 التعریفة ھذه واألتربةتضبط والحدائق البناء فواضل رفع معلوم ـ7
  الواحدة للحمولة د 30 ،000د 50 ،000 و د 10 ،000 بین

 الخاصةتضبط والمحالت بالمساكن الحشرات مآوي مداواة معلوم ـ8
   د 10 ،000 د 50 ،000 و د 10 ،000 بین التعریفة ھذه

 10 ،000 بین التعریفة ھذه واآلبارتضبط الخنادق تفریغ معلوم ـ9
  الواحدة للحمولة د 25 ،000د 50 ،000 و د

 العمرانیة التھیئة أمثلة من مستخرجات تسلیم مقابل معلوم ـ10
 ،000 و د 10 ،000 بین التعریفة ھذه المختلفةتضبط واألمثلة

  مستخرج كل عن د 10 ،000د 30

 یخصھ فیما كل مكلفان وقابضھا للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ

  ..    في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رتبة إلى ستثنائیةاال للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة

 یتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 لدیةب لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان سوسة زاویة

  سوسة، زاویة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي نظامال بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
  .سـوسة زاویة یةبلد بإحـداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس وعلىقرار
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 25 بتاریخ سوسة زاویة بلدیة وعملة اعوان مجموع قرار وعلى
  .2020 أوت

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلیة رةمناظ ولفائدتھا سوسة زاویة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األیام و 2020 نوفمبر 30 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 اكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس 
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 مھنــــــدس رتبة إلى للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة فتح بقرار
 بلدیة لفائدة العـــــمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس
  .سوسة زاویة

 یتعلق   2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 رئـــــیس دسمھنـ رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 زاویة بلدیة لفائدة العمومیة راتاإلدا لمھندسي  المشترك بالسلك
  .2020 سنة بعنوان سوسة

   ، ســــــوسة زاویة بلدیة رئیــــس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد
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 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على ?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

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

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

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى ?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 األمر وعلى?
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 وانج 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة
2014.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمرعدد وعلى?
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 عدد حول 2020 ماي 13 في المؤرخ البلدي القرار وعلى?
 الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
   .2020 سنة بعنوان لإلدماج المھني واإلمتحان بالملفات

 أوت 25 في المؤرخ  سوسة زاویة بلدیة رئیس قرار وعلى?
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق  2020

 لمھنــــــدسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان سوسة زاویة لفائدة العمومیة اإلدارات

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

  یلــي ما  قــرر

   2020 نوفمبر 30 یوم سوسة زاویة ببلدیة تفتح :األول الفصل 
 مھنــــــدس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 بلدیة لفائدة العـــــمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس
  .سوسة زاویة

 ـ واحدة لخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  ـ 01

   2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل
  2020 أوت 25   في سوسة زاویة .

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 المنتمین الــــــــــعملة بعض إلدماج مھني إمتحان فتح بقرار

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6 و 5لألصناف
 سنة بعنوان سوسة زاویة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020  

 یتعلق   2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
  6و  5 لألصناف المنتمین العملة بعض إلدماج مھني إمتحان بفتح

 سنة بعنوان سوسة زاویة بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة في 7و
2020.  

  سوسة، زاویة بلدیـــــــة رئیــــــــس إن

 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون على  اإلطـــــــــــــــالع بعد
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدا المتعلق 2018 مـاي 9 في المؤرخ

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي صالنصو جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 افریل 5 في المـؤرخ 558 1985 لسنة  عدد األمر وعلى ?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث المتـعلق 1985

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى?
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985
   الموظفین

 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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى ?
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط لقالمتع 2020
  العمومیة، لإلدارات المشترك

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

 ماي 13 في المؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس قرار وعلى ?
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق 2020

 لإلدماج المھني واإلمتحان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  .2020 سنة بعنوان

 أوت 25  في المؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس قرار وعلى ?
  إلدماج  المھني اإلمتحان تنظیم كیفیة بضبط المتعلق  2020

 إدارة مستكتب رتبة في 7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمین العملة
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 سوسة زاویة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 جوان 28 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى ?
2018 .   

  یلــي ما  قــرر

 2020 نوفمبر 27 یوم سوسة زاویة ببلدیة یفتح : األول الفصل 
 المنتمین الــــــــــعملة بعض إلدماج مھني إمتحان لیةالموا واألیام

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6 و 5لألصناف
 سنة بعنوان سوسة زاویة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

 -واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :    2 الفصل
01- .  

  2020 أكتوبر 27 یوم الترشحات ةقائم تختم :    3 الفصل

 للجـــماعات الرســمیة بالجــریدة القـــرار ھذا ینــشر :    4 الفصل
  .المحلیـــة

  2020 أوت 25 في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملـــة لترقیة مھني إمتحان فتح بقرار یتعلق

  مباشرة أعلـــــى

   2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 صنف إلى صـــنف من العملة لترقیــة مھنـي إمتحـان بفتـح یتعلق
  . 2020 سنة بعنوان سوسة زاویة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى

  ، سوســــــة زاویــة بلدیـــة رئیــس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على ?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى?
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 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

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى ?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

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

 الصغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـــر وعلى?
 والترقیة اإلنتداب وآلیــــات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .موالترسیـــــ

 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر السید قرار وعلى?
 المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق
  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة إلنتداب

 28 بتاریخ المنعــــــقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جــــــــوان

 ماي 13 في المؤرخ سوسة اویةز بلدیة رئیس قرار وعلى ?
 إلى صنف من ترقیتھم المراد العملة عدد بضبط المتعلق 2020

  .2020 سنة بعنوان سوسة زاویة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف

  .2020 لسنة سوسة زاویة بلدیة میزانیة وعلى ?

  یلــي ما  قــرر

 لترقیة مھني إمتحان سوسة زاویة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 وفقا  وذلك مباشرة أعلـــــى صنف إلى صنف من عملـــةال

  :التالي الجدول لمقتضیات

  إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف 

  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد

  2الرابع الصنف

  7الخامس الصنف

  3السادس الصنف

  1السابع الصنف

 یوم سوسة زاویة ببلدیة المھنیة اإلمتحانات تجري : الثاني الفصل
  .الموالیة واألیــــــام 2020 دیسمبر 08

   .2020 نوفمبر 10 یوم الترشحات قائمة تختــــــم : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  . .المحلیة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في ؤرخم 2020   لسنة 24 عدد قرار
 العملة بعض إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بقرارظبط

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین
  البل لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 یتعلق  2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 العملة بعض إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم امجوبرن كیفیة بضبط

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمین
 سوسة زاویة بلـــدیة لــــفائدة العمومیة لإلدارات المشـــترك اإلداري
   ، 2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاویـــــــــــة بلدیة رئیس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون لىع ?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى?
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
   المــــــــرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى ?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى?
 ضــــــمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985

  . الموظفین إطارات

 دیسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى?
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك المتعلق 1998
  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى ?
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة، لإلدارات المشترك

 مرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمـــر على و?
 و الترقیــــــــــــة و اإلنتداب آلیات فتح و بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات الترسم

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

  یلــي ما  قــرر

 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة بعض إلدماج المھني

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .  البلدیة

 في لإلدماج المھني اإلمتحان في یشارك أن یمكن :   2 الفصل
  : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة

  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ

 المدنیة الخدمة في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا والذین ـ
  الترشحات ختم تاریخ عند

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین ـ
  . الثانوي لیمالتع من األقل على الثالثة

  األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو ـ

 إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو ـ
  .أعاله

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح :    3 الفصل
 المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس

  :القرار ھذا ویضبط.سواھم دون المعنیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمـــــــة غلق تاریخ ـ

  اإلختبـــــارات إجــــــــراء تاریخ ـ

 من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة تركیبة تضبط :     4 الفصل
  . والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 إلیھ المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب :   5 الفصل
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

  : التالیة بالوثائق

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص ـ
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  . العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة سخن ـ

 صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة من نسخة ـ
.   

 قلق غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :  6 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . الوصول أو اإلرسال تاریخ معرفة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :7   الفصل
 من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان

  . المناظرة لجنة

  : التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل :   8 الفصل

   الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار ـ1

  : إما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار ـ2

  الموظفین في بالتصرف ـ

  العتـــاد في التصرف أو ـ

  المــــــالي بالتصرف أو ـ

 والضوارب المدة .لھذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط
   : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعیة

 ) الدولةساعتان ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة فةالثقا في إختبار
02  )1  
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  : إما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفین في بالتصرف
  1(  02 ) المالیساعتان

 باللغة أو العربیة باللغة سواءا اإلختبارات تجري :    9الفصل
  .لمترشــــــحا إختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنیـن مصححین على اإلختباران یعرض :   10 الفصل
 والعشرین (  0 )  الصفــــر بین یتراوح مرقـــــم عدد إخـــتبار كل

 للعددین الحساب للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون (  20 ) 
 4 ) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان إذا. الممنوحین

 آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط  (
 الممنوحین للعددین الحساب للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

  . األخرین

 ) العشرین على  ( 6  ) الستة دون عدد كل عن ینتج :11 الفصل
  .صاحبھ رفض ( 20

 لم إن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح الیمكن :12 الفصل
 على نقطة  ( 20 ) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز
  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا ، الصنف في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارات

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن الیمكن :13 الفصل
 مھما مستند والأي والمذكرات والنشریات الكتب اإلختبارات إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان

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

 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات   ( 5 ) خمس  لمدة المشاركة

 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق إداري
 القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع اإلمتحان لجنة من وبإقتراح

  .الغش محاولة أو الغش لىإ تفطن الذي الممتحن أو

 قبل من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط :15 الفصل
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :16 الفصل

  2020 أوت 25 في سوسة زاویة 

  

   ملحــــــــــق      

  : للموظف نیةالمھ والحیاة اإلدارة-1

  الدولة العوان العام األساسي النظام-

  الدولة ألعوان التقاعد نظام-

  :التطبیقي اإلختبار-2

  :الموظفین في التصرف

  (...مباشرة إنتداب،إلجاق،عدم )إداري قرار إعداد•

  جلسة محضر أو ملحوظة إعداد•

  إداري ملف درس•

  : العتاد في التصرف

  میةعمو صفقة بإبرام یتعلق ملف درس•

  العمومیة السیارات مستودع وتسییر تعھد•

  وترمیمھا بالبناءات اإلعتناء•

  : المالي التصرف

  إداریة خلیة میزانیة مشروع إعداد•

  بالدفع إلزام إعداد•

  بالدفع إذن إعداد•

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  .2020 سنة

 یتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة  باـــلملفات داخلیة مناظرة بفتح
 زاویة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري السلكب عام

  .2020 سنة بعـــنوان سوسة

  سوسة، زاویة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 ددع األمر وعلى
  .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس وعلىقرار
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و قاییسم

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 25 بتاریخ سوسة زاویة بلدیة وعملة اعوان مجموع قرار وعلى
  .2020 أوت

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا سوسة زاویة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 
(01).  

 األیام و 2020 نوفمبر 30 میو المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس 
  التومي  یوسف

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

 یتعلق  2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 رتبة الى ئیةاالستثنا للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس مـــــتصرف
  .2020 سنة بعنوان  سوسة زاویة بلدیة لفائدة

  سوسة، زاویة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
  .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في خمؤر الحكومة رئیس وعلىقرار
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 25 بتاریخ سوسة زاویة بلدیة وعملة اعوان مجموع قرار وعلى
  .2020 أوت

  :یـلـــي مـــا ــــــــــررقـ

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا سوسة زاویة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  .(02) بخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األیام و 2020 نوفمبر 30یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 دعد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

 یتعلق  2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة یالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سوسة زاویة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاویة بلدیة رئیس إن
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   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في خالمؤر 2011 لسنة 89

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
  .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ ةالحكوم رئیس وعلىقرار
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 25 بتاریخ سوسة زاویة بلدیة وعملة اعوان مجموع قرار وعلى
  .2020 أوت

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا سوسة زاویة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 
(01).  

 األیام و 2020 نوفمبر 30 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 فصلال
  .الموالیة

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس 
  التومي  یوسف

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھنــــدس رتبـــــة
  العمومیة

 یتعلق  2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة ـزاویة بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس
  .سوسة زاویة بلدیة

   ، ســــــوسة بزاویــــة البــــلدي المجلـــــس رئیــــس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على ?
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 دیسمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى ?
   .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 القانون وعلى?
 ركالمشت اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جوان 3 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة
2014.  

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

 28 تاریخب المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2018 جوان

  یلــي ما  قــرر

   

 رتبـــــة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
   اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھنــــدس

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 اإلدارات لمھندسي المشتــــرك بالسلك رئیس مھندس بةرت إلى

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول المھندسون العمومیة
  أقدمیة سنــوات ـ 5 ـ خمس

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
  . والبیئة المحلیة الشؤون وزیر نم بقرار

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ



  4095صفحـة   2020سبتمبر  29 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   66عـــــدد 

  المناظرة لجنة إجتماع تاریخ ـ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ھذه وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا طالبالم
  : التالیة بالوثائق مصحوبة وتكون

  ذاتیـــــــــــــة سیرة ـ

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف ـ
  باإلدارة

 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر ـ
   األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 ـ ملتقیات في المشاركة)  الترشحات قائمة ختم لتاریخ السابقتین
 من نسخة اإلقتضاء وعند  ( تكوینیة دورات ـ ندوات ـ محاضرات

 مصحوبا التقریر ھذا ویكون والمنشورات والبحوث األعمال
  .المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا رفضی :الخامس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى :السادس الفصل
 بھا قام التي لألنشطة تقییما ـ 20 ـ وعشرین ـ 0 ـ بین یتراوح عدد

 قائمة ختم لتاریخ السابقتین األخیرتین السنتین اللخ المترشح
  : على باإلعتماد الترشحات

  العمل تنظیم ـ

  الخدمة نوعیة ـ

   والبحوث والتأطیر التكوین أعمال ـ

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السابع الفصل
 ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من ارقر بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح ـ

 ملفات وتقییم دراسة في إعتمادھا المزمع المقاییس ضبط ـ
  المترشحین

  ـ 20 ـ وعشرین ـ 0 ـ صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد إسناد ـ

  ترقیتھم المزمع لألعوان النھائیة مةالقائ إقتراح ـ

 ترتیب أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامـن الفصل
 ، علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا
  .سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :  التاسع الفصل
  رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 رئیس قبل من العمومیة اإلدارات لمھنـــــدسي المشترك بالسلك 
  . سوسة زاویة بلدیة

 الرسمیـــــة بالجریدة القــــــرار ھذا ینشـــــــــر : العاشر الفصل
  .المحلیـــــــة للجماعات

  2020 أوت 25 سوسة اویةز

  

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

  .2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة  باـــلملفات داخلیة مناظرة بفتح
 زاویة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك عام

  .2020 سنة بعـــنوان سوسة

  سوسة، زاویة بلدیة رئیس إن

   سـتـور،الد على اإلطــــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة لصبغةا ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
  .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس وعلىقرار
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 28 بتاریخ لمنعقدا البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 25 بتاریخ سوسة زاویة بلدیة وعملة اعوان مجموع قرار وعلى
  .2020 أوت

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا سوسة زاویة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة إلداراتل المشترك

 واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 
(01).  

 األیام و 2020 نوفمبر 30 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  .المحلیة لجماعاتل الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاویة

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق
 ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاویة بلدیة رئیس من
 كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان سوسة زاویة

  سوسة، زاویة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على طــــالعاإل بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة اتالمؤسس و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتـعلق 1985 افریل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
  .سـوسة زاویة بلدیة بإحـداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس وعلىقرار
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 28 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس بتنصی جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 25 بتاریخ سوسة زاویة بلدیة وعملة اعوان مجموع قرار وعلى
  .2020 أوت

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا سوسة زاویة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األیام و 2020 نوفمبر 30 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 اكتوبر 30 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة لجریدةبا القرار ھذا نشر یقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاویة

   

  بلدیة رئیس
  التومي  یوسف

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

  القصر

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف
2020  

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قرار
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
2020  

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق القصر بلدیة رئیس من
 المشترك االداري بالسلك متصرف تبةر الى للترقیة بالملفات

  العمومیة لإلدارات

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
   دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات ینب المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك االداري

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

  بالبلدیات الترسیم

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة جماعاتلل

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في خالمؤر و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :الولا الفصل
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا ألحكام فقا و القصر

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 فیھم المتوفر و القصر بلدیة الى بالنظر متصرفالراجعون رتبة الى

 في ذلك و الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) خمس
  .الترشحات ختم تاریخ

 اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الیھا بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و القصر بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون

  القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة طالخط عدد

  الترشحات ختم تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان متصرف رتبة الى للترقیة
  :التالیة بالوثائق مصحوبة للبلدیة المركزي الضبط

 التسلسل طریق عن یرسل بالمصاح االنموذج حسب ترشح مطلب
  .المناظرة نوع یتضمن االداري

 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

 على التنصیص وجوب مع (الخدمات في قائمة ) ینوبھ من او البلدیة
 من الخصم و اجر بدون العطل و رةالمباش عدم على االحالة فترات

  .المرتب

 الوظیفة في باألمر المعني انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة
  العمومیة

 ملحق رتبة في باألمر المعني تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة
  ادارة

 للمعني اداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة
   باألمر

 الدورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة
  ادارة ملحق رتبة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوینیة

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد
 ادائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 االنموذج حسب لكذ و لعملھ اتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام
  .المصاحب

 المترشح على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ
 خالل تأدیبیھ عقوبة اي من االداري الملف خلو تثبت شھادة او

  .الترشحات ختم لتاریخ السابقة سنوات الخمس

  .الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل جوبا و یرفض و

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
 المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى متصرف رتبة الى للترقیة

  :بالخصوص اللجنة  ھذه تتولى و البیئة و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  المشاركة
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   الغرض في حددةالم للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح

 بمحضر المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السادس الفصل
  :یلي كما المناظرة لجنة طرف من امضاؤه یتم جلسة

   للمترشح العامة االقدمیة

  للمترشح الرتبة في االقدمیة

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد

 منذ االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین رسكلةال و التكوین
  .ادارة ملحق رتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة

  للمترشح المباشر الرئیس قبل من المسند التقییمي العدد

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 حسب المترشحین تیبوتر القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عند و علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تعطى االعداد نفس على مترشحین عدة او مترشحان تحصل

 االولویة تعطى االقدمیة تساوت اذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة
  .سنا ألكبرھم

 ناظرةالم في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن الفصل
 لجنة من باقتراح و القصر بلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

   المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :التاسع الفصل
  .المحلیة

  2020 اوت 25 :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 الى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة بمقرر
  مباشرة أعلى صنف

  العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة مقرر

  مباشرة أعلى صنف الى صنف من

 بتركیبة یتعلق 2020 اوت 25 في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 اعلى صنف الى فصن من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة

  . القصر بلدیة لفائدة مباشرة

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1985 فریلا 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة
  .تعلیقھا

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2012 اكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر على و
 و الدولة بعملة الخاص ياالساس النظام بضبط المتعلق 1998
  .االداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة العمومیة الجماعات

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

  .بالبلدیات الترسیم

 یةكیف حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 بفتح المتعلق  2020 اوت 25 في المؤرخ البلدي  المقرر على و
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف صنفالى من العملة لترقیة مھني امتحان
  .2019 سنة بعنوان القصر

 الرسمیة بالجریدة الصادر رالقص بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 تاریخب القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و
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  یلي ما قرر

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : االول الفصل
 االتي السادة من القصر ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى صنف

  :كرھمذ

  رئیس ینوبھبصفة من او البلدیة رئیس السید

  عضو العامبصفة الكاتب ملوح ھالل السید

 الطرقاتبصفة و التنویر و االشغال مصلحة رئیس وحادة دمحم السید
  عضو

 التراخیص و التھیئة مصلحة رئیس شوشان صالح السید
  عضو العمرانیةبصفة

 و دیةاالقتصا التراخیص مصلحة رئیس دمحمي سمبر السید
  عضو االسواقبصفة

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 ھي التي االعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم اخرین

  .اللجنة اعضاء مشموالت من

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:الثالث الفصل
  .القصر لبلدیة االلكتروني الموقع و

 یخصھ ما في كل مكلفان المالیة قابض و العام الكاتب :الرابع الفصل
  ?القرار ھذا بتنفیذ

  2020 اوت 25:في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

  تطاوین

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

  2020 سنة بعنوان للترقیة الداخلیة مناظراتال

 یتعلق 2020 أوت 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 سنة بعنوان االستثنائیة وللترقیة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات
  .تطاوین بلدیة لفائدة 2020

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان تطاوین

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة لترقیةل بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان تطاوین

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى ئیةاالستثنا للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
  2020 سنة بعنوان تطاوین ببلدیة تصرف

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق
  .تطاوین ببلدیة تصرف كاتب

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم ةكیفی بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ بفتح

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
  2020 سنة  بعنوان تطاوین ببلدیة مساعد

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

  .تطاوین ببلدیة مساعد متصرف

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة ومیةالعم

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین ةبلدی رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  .2020 سنة بعنوان تطاوین

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

  تطاوین ببلدیة

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

  .تطاوین ببلدیة متصرف

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم ةكیفی بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة جنةل بتركیبة
  تطاوین ببلدیة رئیس

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

  .تطاوین ببلدیة رئیس متصرف

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  2020 سنة بعنوان مباشرة

 2020 / 08 / 21 في المؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  . 2020 سنة بعنوان مباشرة

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  2020 سنة بعنوان

 2020 / 08 / 21 في المؤرخ تطاوین بلدیة رئیس من قرار
 أعلى صنف إلى صنف من لعملةا لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق

  . 2020 سنة بعنوان مباشرة

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة

  2020 بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى

 2020 / 08 / 21 في مؤرخ تطاوین بلدیة ئیسر من قرار
 إلى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق
  . 2020 بعنوان تطاوین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف

  بلدیة رئیس
  صوید  بوبكر

  

  


