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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  الجدیدة

 بالنتائج بالتسریح یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 80 عدد قرار
 لترقیة المھني حانلالمت النھائیة النتائج و 2020 سنة بعنوان ئیةاالستثنا للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرات النھائیة
  ........................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  برقو

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى ترقیة ببالغ یتعلق 2020 أكتوبر 31 في مؤرخ 2020 لسنة 32 عدد قرار
  ..........................................................................................................................................المشترك

 اإلداري بالسلك شارمست  متصرف رتبة إلى ترقیة ببالغ یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020 لسنة 33 عدد قرار
  ..........................................................................................................................................المشترك

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  ..........................2020 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ترقیة ببالغ یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  .....................2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك مستشار  متصرف رتبة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ببالغ یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
  ..................................2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  ......................................................ضبط بقرار یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
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 رتبة إلى ةللترقی بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
  ................................2020 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ترقیة ببالغ یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
  .....................2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل مستشار  متصرف رتبة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ترقیة ببالغ یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
  .....................2020 سنة بعنوان أعوانھا ائدةلف  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف رتبة

  ھرقلة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  ..........................................................................................2020 سنة بعنوان رئیس معماري مھندس رتبة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  .................................................................2020 سنة بعنوان رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات

  لمطة

 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  ..................................................لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق

 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  ..................................................لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق

 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  ..................................................لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق

 للترقیة لفاتبالم الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  ................2020 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  ............................2020 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك مساعد متصرف

 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  ..................................................لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق

    المھدیة

 بمنطقة األسبوعیة السوق انتصاب یوم یوم بتحدید یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
  ...............................................................................................................................................شیبة

  رجیش

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة رةظمنا بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  ....................................................2020 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 18  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  ...................................2020 سنة بعنوان رجیش بلدیة لفائدة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 بالملفات داخلیة رةظمنا تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  ..............................................2020 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة

 داخلیة رةظمنا فتح آجال في بالتمدید یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  ...........................2020 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

 بالملفات داخلیة رةظمنا تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  ......................................2020 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى لترقیةل

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة رةظمنا بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  .............................................................2020 لسنة رجیش بلدیة ئدةلفا المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 داخلیة رةظمنا فتح آجال في بالتمدید یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  ...................................2020 لسنة یشرج بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

  صفاقس

  ...............للسیارات مآوي في للنقص التعویض بقاعدة یتعلق 2019 جویلة 31  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
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 رتبة إلى ةللترقی بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 23 في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
  .......................................................................................................................................عام مھندس

 ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 23 في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار
  ...........................................................................................................................عام مھندس رتبة إلى

 عن الموظفة البلدیة المعالیم استخالص بقرارات یتعلق 2019 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار
  ..........................................................................................................الریاضیة المنشآت تلفمخ استغالل

  ...........................................المناطق تحدید بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 9 في مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار

 الھادي بشارع البلدي المسرح استغالل معالیم بضبط یتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2020   نةلس 62 عدد قرار
  ..............................................................................................................................................شاكر

 ...........................................................بتفویض یتعلق 2020 أكتوبر 5 في ؤرخم 2020   لسنة 63 عدد قرار
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات

  الجدیدة

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 80 عدد قرار
 النھائیة بالنتائج بالتسریح یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 سنة بعنوان االستثنائیة للترقیة بالملفات لیةخالدا للمناظرات
 صنف من العملة لترقیة المھني حانلالمت النھائیة النتائج و 2020

  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة للمناظرات النھائیة النتائج
   2020 سنة بعنوان

 االستثنائیة للترقیة بالملفات خلیةالدا المناظرة فى الناجحین قائمة
    رئیس متصرف رتبة الى

    االسود سامى -

  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فى الناجحین قائمة
  مستشار متصرف رتبة الى

   العشى العزیز  -

  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فى الناجحین قائمة
   فمتصر رتبة الى

   الحمیدى إیمان -

  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فى الناجحین قائمة
   مساعد  متصرف رتبة الى

   بنرجب سندة -

  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فى الناجحین قائمة
   تصرف كاتب رتبة الى

   الخضراوى سامیة -

   الصنف فى العملة لترقیة ھنىالم لإلمتحان النھائیة النتائج

   : الرابع الصنف الى الثالث الصنف من

  الدریدى أحمد -

  البجاوى أحمد -

   : الخامس الصنف الى الرابع الصنف من

  الزوارى محسن -

  الھمامى الشاذلى -

  الجالصى دمحم -

  الماجرى شكرى -

   : السادس الصنف الى الخامس الصنف من

  الشابى صبرى -

   : السابع الصنف الى دسالسا الصنف من

  الرحیمى علي -

  الماكنى دمحم -

  الدریدى ریم -

   : التاسع الصنف الى الثامن الصنف من

   الدریدى الدین خیار -

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

  برقو

 یتعلق 2020 أكتوبر 31  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
  المشترك اإلداري بالسلك فتصر كاتب رتبة إلى ترقیة ببالغ

  بــــــــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

   :التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان أعوانھا

 لجنة عاجتما للتناظرتاریخ المعروضة الخطط الرتبةعدد
  المطلوبة المشاركةالوثائق الترشحاتشروط ختم المناظرةتاریخ

 الموالیة واألیام 2021 جانفي 01خطط  (02)  تصرفإثنان كاتب

 في المترسمون الراقنون و اإلدارة  مستكتبو2020 نوفمبر  30لھ

 في االقل على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم والمتوفر رتبتھم

 حسب ترشح مطلب (1 التراشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 یتضمن اإلداري التسلسل طریق عن یرسل المصاحب األنموذج

   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة نوع
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 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2

 ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو إلدارةا رئیس قبل من ممضى التلخیص

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3

  .الحالیة

  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4

  باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5 

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6

 خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري لملفا خلو

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخة (7

 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي

   . راقن أو إدارة مستكتب خطة في

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8

 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  .المصاحب األنموذج

   :مالحظة *

 الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•

 إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من علیھا

 عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج برقو بلدیة

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة أو البرید طریق

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•

 معرفة على دلیل الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

   . اإلرسال تاریخ

   :المراجع *

 المتعلق  2020  ماي 12 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار•

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  . برقو بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   2020  نوفمبر  01  :  في برقو

             

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین رنو

  

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 اإلداري بالسلك مستشار  متصرف رتبة إلى ترقیة ببالغ

  المشترك

  بــــــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف

   :التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

 لجنة اجتماع تاریخ للتناظر المعروضة الخطط عدد الرتبة
  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ المناظرة

    متصرف

 الموالیة واألیام 2021 جانفي  01خطط  (01)  واحد مستشار
 والمتوفر رتبتھم في المترسمون المتصرفون2020 نوفمبر  30لھ

 في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم
 األنموذج حسب ترشح مطلب (1 التراشحات ختم تاریخ

 نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق عن یرسل المصاحب
   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مومدع مفصل تلخیص (2
 ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

   الوظیفة  في  األنتداب قرار  من لألصل مطابقة  نسخة ( 3
  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3
  .الیةالح

  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4
  باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5 

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6
 خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخة (7
 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي
  القیمیة الوحدات  في النجاح  وشھائد  متصرف خطة في

  للخمس المستمر التكوین  مراحل إطار  في علیھا المتحصل
   . المناظرة  فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8
 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح
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 حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام
  .المصاحب األنموذج

   :مالحظة *

 الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) ترشحال مطالب توجھ•
 إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من علیھا
 عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج برقو بلدیة

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة أو البرید طریق

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•
 معرفة على دلیل الضبط بمكتب التسجیل تاریخ كونوی الترشحات

   . اإلرسال تاریخ

  بلدیة رئیس  
  الكامل الدین نور

  

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  2020 سنة بعنوان برقو

 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق برقو بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 اإلداري بالسلك مستشار  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 2020 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

،  

   برقو، بلدیة رئیس إن

   الدستور، لىع االطالع بعد

 09 في الـمـؤرخ 2018 لسـنـة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات 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

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

  ، العمومیة لإلدارات  المشترك 

 1967 ماي 18 في المؤرخ  1967 لسنة  151 عدد األمر ىوعل
  ، برقو  بلدیة  بإحداث  المتعلق

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم.0 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

   بالبلدیات،

  2020 ماي 11 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبطب المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة

  یلـــــــي  ما قرر

 2020 جانفي 01 یوم ولفائدتھا برقو ببلدیة یفتح :   األول الفصل
 رتبة إلى قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف
  ، 2020 سنة بعنوان

 خطط واحدة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:  2 الفصــــــل
(01).  

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة تختم:  3 الفصـــــل

      

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

  

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ترقیة ببالغ

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف
  2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

  بــــــــــالغ

 رتبة إلى للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف

   :التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

 لجنة اجتماع تاریخ للتناظر المعروضة الخطط عدد الرتبة
  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ المناظرة

    متصرف

 الموالیة واألیام 2021 جانفي  01خطط  (01)  رواحد امستش
 والمتوفر رتبتھم في المترسمون المتصرفون2020 نوفمبر  30لھ

 في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم
 األنموذج حسب ترشح مطلب (1 التراشحات ختم تاریخ

 نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق عن یرسل المصاحب
   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق ناظرةالم



  4435صفحـة   2020ديسمبر  29 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   92عـــــدد 

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2
 ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

   الوظیفة  في  األنتداب قرار  من لألصل مطابقة  نسخة ( 3
  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3
  .الحالیة

  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4
  باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5 

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6
 خالل  تأدیبیة عقوبة أي من المربا للمعني اإلداري الملف خلو

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخة (7
 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي
  القیمیة الوحدات  في النجاح  وشھائد  متصرف خطة في

  للخمس المستمر التكوین  مراحل إطار  في علیھا المتحصل
   . المناظرة  فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8
 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 حسب وذلك لھلعم أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام
  .المصاحب األنموذج

   :مالحظة *

 الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•

 إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من علیھا

 عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج برقو بلدیة

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة أو البرید طریق

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

   . اإلرسال تاریخ

  بلدیة رئیس 
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى یةللترق بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ببالغ

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  2020 سنة بعنوان أعوانھا

  بــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم
 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

   :التالي الجدول اناتبی حسب 2020 سنة بعنوان أعوانھا

 لجنة اجتماع تاریخ للتناظر المعروضة الخطط عدد الرتبة
  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ المناظرة

 واألیام 2021 جانفي 01خطط  (02)  إثنان تصرف كاتب
 الراقنون و اإلدارة  مستكتبو2020 نوفمبر  30لھ الموالیة

 أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم لمتوفروا رتبتھم في المترسمون
 مطلب (1 التراشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على

 التسلسل طریق عن یرسل المصاحب األنموذج حسب ترشح
   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة نوع یتضمن اإلداري

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2
 ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء ندع والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3
  .الحالیة

  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4
  باألمر للمعني

  .یةالعلم الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5 

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6
 خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخة (7
 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم شحالمتر فیھا شارك التي
   . راقن أو إدارة مستكتب خطة في

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8
 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام
  .المصاحب األنموذج

   :مالحظة *

 الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•
 إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من علیھا
 عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج برقو بلدیة

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة أو البرید طریق
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 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•
 معرفة على دلیل الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

   . اإلرسال تاریخ

  بلدیة رئیس 
  الكامل الدین نور

  

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  ضبط بقرار

 ونوعیة عدد  بضبط یتعلق برقو بلدیة رئیس من قـــــــــــرار 
 للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط

 بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك بالملفات
   برقو

  ، برقــــــو بلدیــــــة رئیــس إن

 مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد
  ،  المحلیة تالجماعا مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

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

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

  ،  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 فیفري  25  في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 1967 ماي 18 في  المؤرخ 1967 لسنة 151 عدد األمر وعلى
  ، برقو بلدیة بإحداث المتعلق

 مارس 22 في  المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ  بضبط المتعلق 2019

  ،  بالبلدیات

 27  في  المؤرخ  2020  لسنة  19 عدد  الرئاسي  األمر  وعلى

  ، وأعضائھا  الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق  2020 فیفري 

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر

  ، بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

   ،  2020 لسنة برقو  بلدیة  میزانیة  وعلى

  یلي ما قرر

 شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط  :  وحید فصل
 اإلداري كبالسل بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن

 التالي  النحو على برقو بلدیة لفائدة  2020 سنة بعنوان المشترك
 :  

  :   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة(1

 التسدید طرق 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  03تصرف كاتب

   02  : بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %  90 -

  002  : باإلختیار الترقیة طریق عن  % 10 -

 داخلیة مناظرة طریق عن %    90 ـ01 مستشار  متصرف
  01  : بالملفات

  001  : باإلختیار الترقیة طریق عن  % 10 -

  2020 نوفمبر  30  :  الترشحات  قائمة  غلق  تاریخ•

   2021 جانفي  01  :  ظرىةالمنا لجنة  إجتماع  تاریخ•

  

  بلدیة رئیس 
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق برقو بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

  ، 2020 سنة بعنوان برقو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   برقو، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 09 في الـمـؤرخ 2018 ةلسـنـ 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ، المحلیة الجماعات 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
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 1967 ماي 18 في المؤرخ  1967 لسنة  151 عدد األمر وعلى
  ، برقو  بلدیة  بإحداث  المتعلق

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

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

   بالبلدیات،

 2020  ماي 11 في المؤرخ برقو بلدیة رئیس قرار وعلى
 لىإ للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلـــــــي  ما قرر

 2020 جانفي 01 یوم ولفائدتھا برقو ببلدیة یفتح :   األول الفصل
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

 بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  ، 2020 سنة

 ) خطط إثنان شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:  2 الفصــــــل
02  ).  

  2020نوفمبر  30 یوم الترشحات قائمة تختم:  3 الفصـــــل

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ةترقی ببالغ

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف
  2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

  بــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم
  مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف

   :التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

 لجنة اجتماع تاریخ للتناظر المعروضة الخطط عدد الرتبة
  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ المناظرة

    متصرف

 الموالیة واألیام 2021 جانفي  01خطط  (01)  مستشارواحد

 والمتوفر رتبتھم في المترسمون متصرفونال2020 نوفمبر  30لھ

 في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم

 األنموذج حسب ترشح مطلب (1 التراشحات ختم تاریخ

 نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق عن یرسل المصاحب

   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة

 المدنیة للخدمات مةالالز بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2

 ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

   الوظیفة  في  األنتداب قرار  من لألصل مطابقة  نسخة ( 3

  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3

  .الحالیة

  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4

  باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5 

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6

 خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخة (7

 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي

  القیمیة الوحدات  في النجاح  وشھائد  متصرف خطة في

  للخمس المستمر التكوین  مراحل إطار  في علیھا المتحصل

   . المناظرة  فتح لسنة السابقة رةاألخی سنوات (05)

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8

 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  .المصاحب األنموذج

   :مالحظة *

 الحصول بعد الوثائق كاملب مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•

 إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من علیھا

 عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 اإلستقالل نھج برقو بلدیة

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة أو البرید طریق

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب  كل وجوبا ویرفض•

 معرفة على دلیل الضبط بمكتب جیلالتس تاریخ ویكون الترشحات

   . اإلرسال تاریخ

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور
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 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ترقیة ببالغ

  میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف
  2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

  بـــــــــالغ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم برقو بلدیة تعتزم
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف

   :التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة بعنوان أعوانھا لفائدة

 لجنة اجتماع تاریخ ناظرللت المعروضة الخطط عدد الرتبة
  المطلوبة الوثائق المشاركة شروط الترشحات ختم تاریخ المناظرة

    متصرف

 الموالیة واألیام 2021 جانفي  01خطط  (01)  واحد مستشار

 والمتوفر رتبتھم في المترسمون المتصرفون2020 نوفمبر  30لھ

 في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم

 األنموذج حسب ترشح مطلب (1 التراشحات ختم ریختا

 نوع یتضمن اإلداري التسلسل طریق عن یرسل المصاحب

   :التالیة بالوثائق وجوبا ویرفق المناظرة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص (2

 ھذا ویكون المترشح، بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

   الوظیفة  في  األنتداب قرار  من لألصل مطابقة  نسخة ( 3

  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة (3

  .الحالیة

  إداریة حالة آلخر الضابط قرار من لألصل طبقا نسخة (4
  باألمر للمعني

  .لمیةالع الشھائد من لألصل مطابقة نسخ (5 

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقبات المتعلقة القرارات من نسخ (6

 خالل  تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو

  .المناظرة فتح سنة تسبق التي األخیرة سنوات (05) الخمس

 الملتقیات أو التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخة (7

 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم ترشحالم فیھا شارك التي

  القیمیة الوحدات  في النجاح  وشھائد  متصرف خطة في

  للخمس المستمر التكوین  مراحل إطار  في علیھا المتحصل

   . المناظرة  فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد (8
 أدائھ عن یعبر (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح شحللمتر
 حسب وذلك لعملھ أداءه في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  .المصاحب األنموذج

   :مالحظة *

 الحصول بعد الوثائق بكامل مصحوبة) الترشح مطالب توجھ•
 إلى اإلداري التسلسل طریق عن (الموظفین مصلحة من علیھا
 عن الترشحات ختم قبل برقو 6170 إلستقاللا نھج برقو بلدیة

  .للبلدیة المركزي الضبط مكتب إلى مباشرة أو البرید طریق

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

   . اإلرسال تاریخ

  بلدیة رئیس
  الكامل الدین نور

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

  ھرقلة

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان رئیس معماري مھندس

 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من  قــــــــــــــــــــــــرار
 إلى للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر27

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  .2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة

  ھرقلة، بلدیة رئیسة إن

  االطالع، بعد و

  الدستور، على 

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد لقانونا وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم خاصة و تممتھ أو  نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد الحكومي ألمرا وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جویلیة
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 2009لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین المھندسین
  ،2009جانفي 21 في المؤرخ

 1966 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 178 عدد األمر وعلى
  .قلةھر بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، والترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 .2020نوفمبر 27في المؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  .2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة

 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
 بتاریخ 2020دعد تحت المضمن 2018جوان25
  .2018جویلیة06

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة وعلى

   : یلــــي ما قــــــّرر

 2021 جانفي29 یوم ولفائدتھا ھرقلة ببلدیة یفتح :األّول الفصــل
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بلدیة ائدةلف لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري
  .2020 سنة بعنوان ھرقلة

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

   2020دیسمبر 29 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبطب یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان رئیس معماري مھندس رتبة إلى

                                                                    
 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من  قــــــــــــــــــــــــرار

 الداخلیة المناظرة ظیمتن كیفیة بضبط یتعلق .2020 نوفمبر
 المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات

  .2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

  ھرقلة، بلدیة رئیسة إن

  االطالع، بعد و

  الدستور، على 

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات ةبمجل 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
 المرسوم خاصة و تممتھ أو  نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد الحكومي األمر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جویلیة

 2009لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین المھندسین
  ،2009جانفي 21 في المؤرخ

 1966 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 178 عدد األمر وعلى
  .ھرقلة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، والترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر لىوع
 بتاریخ 2020عدد تحت المضمن 2018جوان25
  .2018جویلیة06

   : یلــــي ما قــــــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األّول الفصل
 وفقا لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  القرار، ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02 الفصل
 المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى

 األول المعماریون المھندسون أعاله إلیھ المشار لإلدارة
 سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة  تفتح :03 الفصل
 بالنظر لھا الراجعین األعوان ولفائدة ھرقلة بلدیة رئیسة من بقرار
  .سواھم دون

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-
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  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .ناظرالت لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 وتسجیل اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 مصحوبة وتكون ھرقلة لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا المطالب ھذه
  :التالیة بالوثائق

  ذاتیة، سیرة-

 قبل من المقدمة للخدمات المبنیة الوثائق على یحتوي ملف-
  باإلدارة، المترشح

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-

 المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل

 وعند (..تكوینیة دورات ندوات، محاضرات، الملتقیات، في

 ھذا ویكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة اإلقتضاء

 لھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات حوبامص التقریر

  .المترشح

 ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :05 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى :06 الفصل

 لألنشطة تقییما (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد

 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي

  : على باإلعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم-

  الخدمة، نوعیة-

  والبحوث، التأطیر و التكوین أعمال-

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة نةلج تركیبة تضبط :07 الفصل

 تتولى و والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-
  المناظرة،

 ملفات وتقییم دراسة في إعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-

  المترشحین،

  ،(20) وعشرین (0) صفر بین تراوحی مترشح لكل عدد إسناد-

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :08 الفصل
 وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
 وإذا, شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا المتحصل

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین أوعدة مترشحان تحصل
 تعطى األقدمیة تساوت إذا و الرتبة في القدمھم األولویة تكون

  .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :09 الفصل
 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة اتبالملف الداخلیة

 و ھرقلة بلدیة رئیسة قبل من لإلدارة المعمارین المھندسین
  .المناظرة لجنة من بإقتراح

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى  

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

  لمطة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 طریق عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط

 لفائدة 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات

  لمطة بلدیة

 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــرار

 سد لمرادا الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر

 بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق عن شغـورھا

  لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-

 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس قرار وعلى-
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .لمطة

 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان 28

  .2023/ 2018 النیابیة للفترة البلدي

  / یلي مـا قرر /

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل-
 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
   :التالي النحو على لمطة بلدیة لفائدة

   :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة -1-

 عدد2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد البلدیة الرتبة
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  0101ةلمطــ مساعد متصرف

  2020 سبتمبر 04 :في لمطة   

  بلدیة رئیس  
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق بقرار
 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق
  لمطة یةبلد لفائدة

 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من  قـــــــــــــــــــــــــــــرار

 سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر

 بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق عن شغـورھا

  لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-

 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-

  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-

 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في ؤرخالم لمطة بلدیة رئیس قرار وعلى-

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  .لمطة

 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان 28

  .2023/ 2018 النیابیة للفترة البلدي

  / یلي مـا قرر /

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل-

 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

   :التالي النحو على لمطة بلدیة لفائدة

   :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة -1-

 سد المراد الخطط عدد                    البلدیة              الرتبة

 طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد2020 لسنة شغورھا

  بالملفات الترقیة

    01           01       لمطــة       مساعد متصرف

  2020 سبتمبر 04 :في لمطة   

  بلدیة رئیس
  السنوسي  عادل
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 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد رقرا
 طریق عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط

 لفائدة 2020 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات
  لمطة بلدیة

 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــرار
 سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر

 بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق عن شغـورھا
  لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 ـةلسنــ 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد حكوميال األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس قرار وعلى-
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك مساعد
  .لمطة

 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان 28

  .2023/ 2018 النیابیة للفترة البلدي

  / یلي مـا قرر /

 عن اشغورھ سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل-
 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
   :التالي النحو على لمطة بلدیة لفائدة

   :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة -1-

 عدد2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد البلدي الرتبة
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

   01  01 لمطــة مساعد متصرف

  2020 سبتمبر 04 :في لمطة   

  بلدیة رئیس
  السنوسي  عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .2020 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة

 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق ،2020 سبتمبر

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان مطةل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات المحلیة والجماعات
 المرسـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فـي المـؤّرخ 2011 لسنـة 89 عـدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمـر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث تعلقالم 1985

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-

 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك ارياإلد

 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-

 للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان 28

  .2023/ 2018 النیابیة للفترة البلدي
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  /   یلـي مـا   قـرر /

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل-
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02 الفصل-
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبتھم في المترسمون التصرف كتبة العمومیة،
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) مسخ شرط
  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله، إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03 الفصل-
 مجموع من األقل على % 35 بنسبة لمطة بلدیة رئیس من بقـرار

 أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین التصرف كتبة
   .سواھم دون لمطة بلدیة إلى ربالنظ الراجعین

   :القرار ھذا ویضبط     

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ•

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ•

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل-
 بالوثائق مصحوبة لمطـة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :یةالتال

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص•

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي والعسكریة

   ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة•
   العمومیة،

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة•
   الحالیة،

 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة•
   باألمر، للمعني

   العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ•

 تثبت شھادة أو التأدیبیة، بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ•

 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

   المناظرة، فتح لسنة السابقة یرةاألخ سنوات (5) الخمس

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ•

 الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة تكوینیة

 للخمس المستر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل القیمیة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض :05 الفصل-
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق
  .اإلرسال تاریخ تحدید على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06 الفصل-
 وتتولى .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

   :وصبالخص اللجنة ھذه

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر•
  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم•
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح•

 تقییمي عدد إسناد للمترشح، المباشر الرئیس یتولى :07 الفصل-
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھ المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :08 الفصل-
    :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح، العامة األقدمیة•

   للمترشح، الرتبة في األقدمیة•

   للمترشح، التعلیمي والمستوى العلمیة الشھائد•

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین•
   المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة•
  المناظرة،

 للمترشح المباشر یسالرئ طرف من المسند التقییمي العدد•
  .أعاله 06 بالفصل إلیھ والمشار

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

 تقییم أعاله، إلیھا المشار المناظرة لجنة ىتتول :08 الفصل-
 وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
 وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا المتحصل

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل
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 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة ونتك
  .سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :09 الفصل-
 وبإقتراح لمطة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  2020 سبتمبر 04 :في لمطــة

                                                        
  بلدیة رئیس
  السنوسي  عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان لمطة

 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة

   ةلمطــ بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات المحلیة توالجماعا

 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمـر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس قرار علىو-
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
  .لمطة بلدیة لفائدة العمومیة

 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان 28

  .2023/ 2018 النیابیة للفترة البلدي

 بلدیة أعـوان مجموع ضبط بقـرار الحاصل الشغور وعلى-
  لمطة،

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد رصد تم وحیث-
2020.  

  /   یلـي مـا   قـرر /

 واألیام 2020مبردیس 30 یوم لمطة ببلدیة تفتح :األول الفصل-
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان سواھم دون بالنظر لھا الراجعین

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :02 الفصل-
(01).  

  .2020 نوفمبر 27 یوم الترّشحات قائمة مخت یقع :03 الفصل-

  2020 سبتمبر 04 :في لمطــة

  بلدیة رئیس 
  السنوسي  عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 طریق عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط

 لفائدة 2020 ةسن بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات
  لمطة بلدیة

 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــرار

 سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر

 بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق عن شغـورھا

  لمطة بلدیة لفائدة 2020 سنة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات یةالمحل والجماعات
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 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ لمطة لدیةب رئیس قرار وعلى-
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .لمطة

 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 للمجـلس ئیسار السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان 28

  .2023/ 2018 النیابیة للفترة البلدي

  / یلي مـا قرر /

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل-
 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
   :التالي النحو على لمطة بلدیة لفائدة

   :العمومیة تلإلدارا المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة -1-

 عدد2020  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد البلدیة الرتبة
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  0101لمطــة مساعد متصرف

  2020 سبتمبر 04 :في لمطة   

  بلدیة رئیس   
  السنوسي  عادل

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

  المھدیة

 یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
  شیبة بمنطقة األسبوعیة السوق انتصاب یوم یوم بتحدید

 السوق انتصاب یوم بتحدید یتعلق قرار قــــــــــــــــــــــرار
   شیبة بمنطقة األسبوعیة

  ,الدستور على إطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ,المحلیة الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  ,المھدیة

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر

 04 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ,2018 جویلیة

 لبلدیة رئیسا بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  ,2019 أوت 09 في المؤرخ المھدیة

 دیسمبر 15 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

2020,  

  یلي ما قررت

 یوما أسبوع كل من الخمیس یوم تحدید تم : األول الفصل

  .بةشی بمنطقة األسبوعیة السوق النتصاب

 لمنطقة األسبوعیة للسوق الجغرافي الحیز تحدید تم :الثاني الفصل

  .القرار بھذا الملحق الھندسي للمثال تبعا شیبة

 لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون البلدي الحرس مركز ورئیس

  .القرار

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  رجیش

  

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة بفتح یتعلق بقرار

 رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  2020 لسنة

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة بفتح یتعلق قرار

 رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  2020 لسنة

  بلدیة رئیس  
  كریفة  الدین نور
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------------------  

 یتعلق 2020 مارس 18  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
 رجیش بلدیة ائدةلف بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق
  2020 سنة بعنوان

 الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق رجیش بلدیة رئیس من قرار
 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
  2020 سنة بعنوان رجیش بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس  
  كریفة  الدین نور

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار
 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة

2020  

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة تنظیم بكیفیة یتعلق قرار
 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك متصرف

2020  

  بلدیة رئیس   
  كریفة  الدین نور

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناضرة فتح آجال في بالتمدید یتعلق بقرار

 لفائدة المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة

  2020 لسنة رجیش بلدیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة فتح آجال في بالتمدید لقیتع قرار

 بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى

  2020 لسنة رجیش

  بلدیة رئیس  
  كریفة  الدین نور

  

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 الى للترقیة بالملفات داخلیة رةمناض تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

  2020 لسنة رجیش

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة تنظیم بكیفیة یتعلق قرار
 رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  2020 لسنة

  بلدیة رئیس
  كریفة  الدین نور

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

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة بفتح یتعلق بقرار

 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك متصرف
2020  

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة بفتح یتعلق قرار
 لسنة رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك متصرف

2020  

  بلدیة رئیس
  كریفة  الدین نور

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناضرة فتح آجال في بالتمدید یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة
  2020 لسنة رجیش

 للترقیة بالملفات داخلیة مناضرة فتح آجال في بالتمدید یتعلق قرار
 رجیش بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى

  2020 لسنة

  بلدیة رئیس  
  كریفة  الدین نور

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

  صفاقس

  

 یتعلق 2019 جویلة 31  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  اسیارات مآوي في للنقص لتعویضا بقاعدة

  : اطالعھ بعد صفاقس بلدیة رئیس ان

  2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى -
   المحلیة الجماعات مجلة باصدار المتعلق

 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى -
   المحلیة الجبایة مجلة باصدار والمتعلق



  4447صفحـة   2020ديسمبر  29 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   92عـــــدد 

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون ىوعل -    
 والتنقیحات والتعمیر الترابیة التھیئة بمجلة والمتعلق 1994
  . لھ الالحقة

 أفریل 27 في المؤرخ  2015 لسنة 11 عدد القانون وعلى -
 والمخالفـــــــــة المنجزة المباني وضعیة بتسویة والمتعلق 2015
   البناء لرخص

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي راألم وعلى -
 النشـــــــر واجراءات صیغ بضبط والمتعلق  2018 دیسمبر

 االلكترونیة وبالمواقع المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة
  . وتعلیقھا الصلة ذات والوثائق للقرارات المحلیة للجماعات

 یسبتأس القاضي 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر وعلى -
   صفاقس بلدیة

 2004 فیفري 18 في المؤرخ 378 عدد البلدي القرار وعلى -
   الستخالصھا صفاقس ببلدیة المرخص المعالیم بضبط والمتعلق

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد الحكومي األمر وعلى -
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 جوان

  . الستخالصھا المحلیة

 في المؤرخ 3052/7515/2017 رقم البلدي القرار لىوع -
 لبلدیة المرخص بالمعالیم المتعلق 18/9/2017

  . استخالصھا في صفاقــــــــــــــــس

 وزیر للسید 9/10/2018 بتاریخ 04 عدد المنشور وعلى -
 بالتنظیم المتصلة األحكام تأطیر حول والبیئة المحلیة الشؤون
 الجماعات بمجلة علیھا المنصوص المحلیة للجماعات المالي

   المحلیة

 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس  مداولة وعلى -
 في الحاصل للنقص التعویض قاعدة اعتماد حول 31/1/2019

  . البناء في الترخیص عند السیارات مآوي

 والتراخیص التھیئة للجنة المشتركة الجلسة محضر وعلى -
  2019 جویلیة 26 في والقانونیة العقاریة ؤونالش ولجنة العمرانیة

  : یلي ما قرر                         

 378 عدد البلدي القرار من األول الفصل ینقح  : األول الفصل
 المرخص المعالیم بضبط والمتعلق 18/2/2004 في المؤرخ

  : أسفلھ المبین النحو على استخالصھا في صفاقس لبلدیة

 مآوي في نقص وجود صورة في ویةالتس قواعد  تضبط *
 بناء رخص وأصحاب العقاریین للباعثین بالنسبة السیارات
 علیھا توظف محددة استثناءات حسب العمودیة البناءات

  : التالیة االستخالصات

  المقترح الحالة رتبي عدد

 أن البناء رخصة لطالب یمكن ال حیث فنیة ألسباب نقص01    

 : مثال ) أرضھ قطعة مساحة دیةلمحدو سیارات مأوى أي یوفر

  طریق منعطف في وجودھا أو ( الربــــــــــــض ، فیل بیك

  الواحد للمكان دینار 5000قدره مالي تعویض

 تعویض المطلوبة السیارات مآوي عدد في طفیف نقص 02    
  : التالیتین الفرضیتین احدى حسب مالي

  % 50بنقص السماح أماكن 10 من أقل یتطلب مشروع – 1
 بحدود مالي تعویض مع المستوجبة االماكن من أقصى كحد

 تنقیص عنھ یترتب ذلك عن زاد وما ، الواحد للمكان دینار 5000
   الطوابق عدد في

  % 20 بنقص السماح ، أماكن 10 من أكثر یتطلب مشروع – 2
 بحدود مالي تعویض مع المستوجبة األماكن من أقصى كحد

 عنھ یترتب ذلك عن زاد وما ، دالواح للمكان دینار  5000
   الطوابق عدد في تنقیص

          

 المحدد السیارات ایواء اماكن في النقص معلوم وان المالحظة مع
 ایواء ألماكن نقص تسجیل صورة في یضاعف د 5000 بـ

 ملف تقدیم عند وذلك المسلمة الرخصة مع بالمقارنة السیارات
   األشغال انتھاء في شھادة على للحصول تنقیحي

 استنفاذ بعد نافذا ویصبح القرار ھذا یسري  : الثاني الفصل

  . للقانون تبعا اصداره وتراتیب اجراءات

 مركز ورئیس البلدي والقابض العام الكاتب : الثالث الفصل

 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون النظر مرجع البلدیة الشرطة

  . القرار

  بلدیة رئیس  
  اللومي منیر  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار

  عام

 24 في مؤرخ صفاقس بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020دیسمبر

  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك لكبالس عام مھندس  رتبة
   .2020 سنة بعنوان صفاقس بلدیة لفائدة

  االطالع بعد صفاقس بلدیة رئیس إن

  الدستور، على 
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث لمتعلقا 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس،

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و
 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة، اإلدارات
 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد  األمر وخاصة
2014،  

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

  بالبلدیات، الترسیم

 2020دیسمبر 24 في المؤرخ صفاقس بلدیة رئیس قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  . العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك كبالسل عام مھندس رتبة

 بتاریخ البیئة و المحلیة الشؤون وزارة تصریح اثر على و

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة النھائیة بالنتائج 08/12/2020

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة الى

   2018 سنة بعنوان البلدیات بعض لفائدة العمومیة

  :یلــــــــي ما ــــررقـــ

 فیفري 01 یوم لفائدتھا و صفاقس ببلدیة تفتح :األول الفصل

 رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021

 بعنوان  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس

  .2020 سنة

   (01)واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 دیسمبر 31 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .صفاقس لبلدیة االلكتروني الموقع

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومـــي منیـــر  

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

 یتعلق 2020 یسمبرد 23  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار

  عام مھندس

 دیسمبر 24 في مؤرخ صفاقس بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة

  .صفاقس بلدیة لفائدة العمومیة

  االطالع بعد صفاقس بلدیة رئیس إن

   الدستور، على

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان امالع 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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس،

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و
 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة، اإلدارات
 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة
2014،  

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

  بالبلدیات، الترسیم

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة رشحیت أن یمكن :2 الفصل
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة

 رتبھم في المترسمون الرؤساء المھندسون أعاله إلیھ المشار
 ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في  الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة لمناظرةا تفتح :3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و صفاقس بلدیة رئیس من بقرار

  :القرار ھذا یضبط و سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة إلى
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  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرات لجنة اجتماع تاریخ  -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 مكتب لدى اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدیة المركزي الضبط

  الذاتیة، السیرة  -    

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص    -  
 ھذا یكون و المترشح بھا قام التي تضاءاالق عند العسكریة
  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

  العمومیة، الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة  -    

  الحالیة،

 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -     

  باألمر، للمعني

 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات

 التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل القیمیة الوحدات

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس المستمر

 األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر  -

 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام التي

 دورات ندوات، محاضرات، الملتقیات، في المشاركة )

 و البحوث و   األعمال من نسخة االقتضاء عند و (...تكوینیة

  .ارةاإلد رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ویكون المنشورات

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصل
  دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة
  .التسجیل تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل

 وتتولى.البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

  المناظرة،

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط -

  المترشحین،

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح -

 إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 7 الفصل

 التي لألنشطة تقییما (20) وعشرین (0) صفر بین یتراوح عدد

 المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام

  :على باالعتماد

  العمل، تنظیم - 

  الخدمة، نوعیة - 

  والبحوث، والتأطیر التكوین أعمال - 

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال - 

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة لمناظرةا لجنة تتولى :8 الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة  -

  أعاله، 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر  -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة واتسن (5)للخمس

 إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس طرف من المسند التقییمي العدد  -

 عن العدد یقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إلیھ والمشار المترشح

 من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول یتم ال ،و20من 10

   ذلك،

 أعضاء قبل من ضواربھا و المقاییس احتساب طریقة تضبط و    
 عند أخرى مقاییس إضافة للجنة یمكن المناظرة،كما لجنة

  .االقتضاء

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل

 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب

 مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط دعد حدود في

 األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم

  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 الفصل

 من باقتراح و  صفاقس بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :11 الفصل
  .صفاقس لبلدیة االلكتروني الموقع و

  .................. : في صفاقـــس



  92 عــــــدد  2020ديسمبر  29 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4450صفحــة 

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومـــي منیـــر  

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

 یتعلق 2019 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار
 مختلف استغالل عن الموظفة البلدیة المعالیم استخالص بقرارات
  الریاضیة المنشآت

 المنشآت استغالل معالیم باستخالص یتعلق تنقیحي قرار
   الریاضیة

  : اطالعھ بعد صفاقس بلدیة رئیس ان

 المتعلق 1884 جویلیة 16 في المؤرخ العلي  األمر على -
  صفاقس بلدیة باحداث

  2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى -
 النصوص وجمیع المحلیة الجماعات مجلة باصدار المتعلق
   ، لھ والمنقحة المتممة

 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى -
 المنقحة النصوص وجمیع المحلیة الجبایة مجلة باصدار والمتعلق

  ، لھ

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى -    
 للجماعات المرخص المعالیم تعریقة بضبط المتعلق 2016
  ، استخالصھا في المحلیة

 وزارة عن الصادر 14/6/2018 بتاریخ 3 عدد المنشور وعلى -
 بالنظام المتصلة األحكام تأطیر حول والبیئة المحلیة الشؤون
 الجماعات بمجلة علیھا المنصوص لمحلیةا للجماعات المالي

  . المحلیة

 في المؤرخ 3052/2017 رقم البلدي القرار وعلى -
   باستخالصھا المرخص البلدیة بالمعالیم المتعلق 22/9/2017

 في المؤرخ 2313/2018/7515 رقم القرار وعلى -
   البجاوي الرائد الریاضة قاعة باستغالل المتعلق 25/12/2018

 في المؤرخ 2314/2018/7515 رقم رارالق وعلى -
 الریاضة قاعة استغالل معلوم في بالترفیع المتعلق 25/12/2018

  . الریاضیة غیر لألنشطة عقید علي دمحم

 24/9/2019 في المنعقدة المشتركة اللجنة جلسة محضر وعلى -
 باستغالل الخاصة البلدیة المعالیم استخالص قرارات تنقیح حول

   ةالریاضی المنشآت

 24/9/2019 في المنعقدة المشتركة اللجنة جلسة محضر وعلى -
 باستغالل الخاصة البلدیة المعالیم استخالص قرارات تنقیح حول

   الریاضیة المنشآت

 في المنعقدة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى -
20/10/2019 .  

  : یلي ما قرر

 الموظفة البلدیة المعالیم استخالص قرارات تنقح  : األول الفصل
 كما  أعاله الیھا والمشار الریاضیة المنشآت مختلف استغالل عن
  : یلي

 أو البلدیة غیر األندیة طرف من الریاضیة القاعات استغالل(1
  : والتمارین المقابالت الجراء وشغل لریاضة المنتمیة

 بلدمقا  200 المستوجبة التعریفة : البجاوي الرائد قاعة استغالل-
   الواحدة الحصة

 الحصة مقابل د 150 المستوجبة التعریفة : عقید علي دمحم قاعة-
   الواحدة

 ، منصور سیدي ، البحري حي الریاضة حدیقة ) القاعات بقیة -
 الحصة مقابل  د 100 المستوجبة التعریفة  : ( الشعبوني وادي

  الواحدة

 میةالممنت الفرق طرف من الریاضیة القاعات استغالل ( 2 
   : وعمل وثقافة  ریاضة لمنظمة

 موسم لكل  د 2 000 المستوجبة التعریفة : البجاوي الرائد قاعة•
   ریاضي

 موسم لكل د 1 500  المستوجبة التعریفة : عقید علي دمحم قاعة•
    ریاضي

 منصور سیدي ، البحري حي ، الریاضة حدیقة ) : القاعات بقیة•
  د   1 000 وجبةالمست التعریفة ( الشعبوني وادي ،

   ریاضي موسم لكل

   : المقابالت الجراء المھیري الطیب ملعب استغالل ( 3

 مدینة على ترد التي التونسیة الفرق على المستوجب المعلوم•
  د  8 000 صفاقس

 مدینة على ترد التي األجنبیة الفرق على المستوجب المعلوم•
  د  12 000 صفاقس

 التابعة السباحة فروع قبل من ىالمغط البلدي المسبح استغالل ( 4
  : الریاضیة للجمعیات

  الریاضي  للموسم د 1 200 لالنخراط المستوجبة المعالیم•

 للرواق  د  700 المسبح أروقة الستغالل المستوجب المعالیم•
   الواحد

   : التالیة األطراف قبل من المسبح استغالل ( 5
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 لمباشرینا البلدي المجلس وأعضاء البلدیة أعوان طرف من-
   مجانا یكون

   المعلوم نصف مقابل یكون البلدیة أعوان وأبناء قرین طرف من-

 نافذا ویصبح القرار بھذا واالستخالص العمل یتم : الثاني الفصل
   للقانون تبعا اصداره وتراتیب اجراءات استنفاذ بعد

 بموضوع والمتعلقة السابقة البلدیة القرارات تلغى : الثالث الفصل
   حاتالتنقی

 البلدي والقابض صفاقس لبلدیة العام الكاتب : الرابع الفصل
   . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومـــي منیـــر  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار
  المناطق تحدید بقرار

  : اطالعھ بعد قسصفا بلدیة رئیس ان 

 بلدیة بتأسیس القاضي 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على -
  صفاقس

 عدد األساسي بالقانون الصادرة المحلیة الجماعات مجلة وعلى -
 في والمــــــــــؤرخ 2018 ماي 9 في والمؤرخ 2018 لسنة 29

   ،  2018 ماي 9

 مبردیس 21 في المؤرخ 1983 لسنة 1265 عدد األمر وعلى -

 لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق 1983

  . صفاقس

 المتعلق 4/9/2004 بتاریخ صفاقس والي السید قرار وعلى -

   تبرورة منطقة تھیئة مثال على بالمصادقة

 2006 ماي 2 في المؤرخ 2006 لسنة 1235 عدد األمر وعلى -

 العمرانیة التھیئة اللمث الجزئیة المراجعة على بالمصادقة المتعلق

 الریاضي النادي ملك على العقار صبغة لتغییر ، صفاقس لبلدیة

  4 كلم المطار بطریق الصفاقسي

 في مؤرخ الترابیة والتھیئة واإلسكان التجھیز وزیر قرار وعلى -

 مراجعة تقتضي التي المناطق بتحدید یتعلق 2018 ماي 11

  . فاقسص لبلدیة العممرانیة التھیئة لمثال جزئیة

 عدد بالقانون الصادرة والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة وعلى -
 منقحة ھي كما 1994 نوفمبر 28 في المؤمرخ 1994 لسنة 122

  . الالحقة بالنصوص ومتممة

 4/10/2002 في المؤرخ صفاقس والي السید قرار وعلى -
   الترابیة التھیئة مثال مراجعة على بالمصادقة المتعلق

 2019 لسنة اإلستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس لةمداو وعلى -
 تحدید قرار بتعدیل والمتعلقة 2019 دیسمبر 18 بتاریخ المنعقدة
 العمرانیة التھیئة لمثال الجزئیة المراجعة تقتضي التي المناطق

  . صفاقس لبلدیة

  : یلي ما قرر                         

 تقتضي التي المناطق تحدید قرار تعدیل یقع  : األول الفصل
 الصادر صفاقس لبلدیة العمرانیة التھیئة لمثال الجزئیة المرجعة

 منطقة كامل تغطیة یشمل لم  أنھ حیث 2018 ماي 11 بتاریخ
 ، ھكتار 420 تمسح التي العمرانیة التھیئة بمثـــــال تبرورة

 مع الترابیة الحدود مع البلدیة المنطقة كامل تشمل ولتصبح
 5750 مساحة في العمومي الملك حدود الى مجاورةال البلدیات

  بالفصل أسفلھ المبینة الجغرافیة واالحداثیات للمثال وفقا ھك
  . تبرورة منطقة باضافة وذلك  الثاني

 التحدید نقاط بیانات وفق المطلوب التعدیل یتم : الثاني الفصل
    : التالیة الفنیة

 الفنیة المصالح وإدارة صفاقس لبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
 والقوانین التراتیب وفق القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون
     . المتبعة

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومـــي منیـــر   

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

 یتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار
  شاكر ديالھا بشارع البلدي المسرح استغالل معالیم بضبط

 شاكر الھادي بشارع الكائن البلدي المسرح باستغالل یتعلق
   بصفاقس

  : اطالعھ بعد صفاقس بلدیة رئیس ان

 عدد األساسي بالقانون الصارة المحلیة الجماعات مجلة على -
  ،  2018 ماي 9 في والمؤرخ 2018 لسنة 29

 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون وعلى -

 كل وعلى العمومیة الجماعات لمیزانیة األساسي بالقانون لقالمتع

  تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى -
 الجابیة مجلة باصدار والمتعلق 1997 فیفري 3 في المؤرخ
   المحلیة
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 بتأسیس القاضي 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر وعلى -

   صفاقس بلدیة

 عن الصادر 14/6/2018 بتاریخ 03 عدد المنشور وعلى -
 میزانیات على المصادقة حول والبیئة المحلیة الشؤون وزارة

  . 2019 لسنة المحلیة الجماعات

 عن الصادر 2018 أكتوبر 9 بتاریخ 04 عدد المنشور وعلى -
 المتصلة األحكام تأطیر حول والبیئة المحلیة الشؤون وزارة
 بمجلة علیھا المنصوص المحلیة للجماعات المالي بالنظام

   المحلیة الجماعات

 2001 أوت 6 في المؤرخ 38/2001 رقم البلدي القرار وعلى -
  . الھادي بشارع البلدي المسرح استغالل لمعالیم الضابط

 في المؤرخ 2431/2009 رقم البلدي القرار وعلى -
 بشارع بلديال المسرح استغالل لمعالیم الضابط 31/12/2009

     شاكر الھادي

 مارس 27 في المؤرخ 137/91 رقم البلدي القرار وعلى -
   1991 افریل 8 في علیھ والمصادق 1991

  ، الحفالت رخص على الموظفة للمعالیم والضابط

 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى -
    2009 ماي 28 بتاریخ المنعقدة 2009

 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس داولةم وعلى -
 المتعلق البلدي القرار تنقیح حول  2019 جوان 9 في 2019
   بصفاقس شاكر الھادي بشارع البلدي المسرح كراء معالیم بضبط

  : یلـــــــي ما قـــــرر

 بشارع البلدي المسرح استغالل معالیم ضبطت : األول الفصل
  : یلي كما قسبصفا  شاكر الھادي

  القرار حسب بھ المعمول المعلوم العرض نوعیة

 المعلوم  2009 دیسمبر 13 في المؤرخ 2431/7600 رقم البلدي
   الذي الجدید

   القرار ھذا بموجب اعتماده سیتم

    تجاري لغرض الحفالت متعھدي طریق عن المقدمة العروض
   دینار 4.000   دینار  800    

 الصبغة ذات والعروض األطفال ریاض ةلفائد المقدمة العروض
 والمنظمات الجمعیات لفائدة والمقدمة لألطفال الموجھة التنشیطیة

   االلغاء       دینار    450     

 والمنظمات الجمعیات طرف من المنتجة الثقافیة العروض
     دینار   400       نشاطھا اطار في العالي التعلیم ومؤسسات

   دینار  2.500

 طرف من الممنوحة الثقافیة المھرجانات لفائدة المقدمة وضالعر
  دینار   2000     دینار  200      البلدیة

   200     المتعھدین طرف من المنظمة السینمائیة العروض
   دینار  1 000     دینار

     دینار  200     للھواة الثقافیة التربویة السینمائیة العروض
   دینار   500

  الدولي الثقافي التبادل نطاق في مقدمةال العروض

   مجانا        مجانا       البلدیة مع بالشراكة

 انشطة أو ملتقیات لتنظیم البلدي للمسرح العلوي البھو استغالل
   دینار 300       ----     ( مقعد 150 ) ثقافیة

  : بھا للعمل التالیة والتنصیصات المالحظات على التأكید مع

 یشملھا ال (  les goges ) بالشرفات الموجودة المقاعد – 1
  للبلدیة والخاص المباشر االستغالل في وھي الكراء

 على ویتعین الكراء بمعالیم مشمولة غیر المستوجبة األداءات – 2
  خالصھا یفید بما االستظھار البلدي المسرح متسوغي

 ویمنع مقعدا 930 في تتمثل البلدي المسرح استیعاب طاقة – 3
 اضافیة كراسي استعمال یمنع كما ، العدد ھذا تجاوز باتا امنع

   المسرح بممرات ومقاعد

   والعدلیة  االداریة التتبعات الى یتعرض ذلك یخالف من وكل

  . تاریخھ من بدایة القرار بھذا العمل یتم : الثاني الفصل

 المؤرخ 38/2001 رقم البلدیین  القرارین یلغى : الثالث الفصل
 31 في المــــــــــؤرخ 2431/2009 وعدد 2001 أوت 6 في

  2009 دیسمبر

 مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب : الرابع الفصل
   القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومـــي منیـــر   

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
  بتفویض
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 الثالثة المساعدة شریفة بن سیرین السیدة تكلیف: االول الفصل
  الفوضوي البناء ملف بمتابعة البلدیة لرئیس

  تاریخھ من بدایة القرار ھذا ینفذ : الثانى الفصل

  القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومـــي منیـــر                                               
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