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  بمخالفة المتعلقة الخطایا قیمة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 ............................................................................................جنح المصنفة و والنظافة الصحة حفظ تراتیب
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 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد ضبط بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020 لسنة 15 عدد قرار

 ............................................................................................................................مباشرة أعلى صنف

 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 .......................................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى

 شربان
 .االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات فتح بقرارات یتعلق 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020 لسنة 2 عدد قرار

 ھبیرة
 ..........................2021 لسنة ھبیرة بلدیة بمیزانیة یتعلق 2020 نوفمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات

 

  قرطاج

  

 تعلقی 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 الصحة حفظ تراتیب  بمخالفة المتعلقة الخطایا قیمة بضبط یتعلق بقرار

  جنح المصنفة و والنظافة

   اإلطالع، بعد قرطاج بلدیة رئیسة إن

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون على               

                المحلیة بالجماعات بمجلة المتعلق2018 ماي

 5 في المؤرخ 2016لسنة 30عدد القانون وعلى               

  القانون وإتمام بتنقیح المتعلق 2016افریل

 المتعلق 2006أوت 14 في المؤرخ 2006لسنة 59 عدد              

  المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة

  .قرطاج لبلدیة المحدث 1919 جوان 15 قي المؤرخ االمر لىوع

 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى   

  .2020نوفمبر 29

                                                        یلــــــــــي ما قــــررت

 حفظ تراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة حددت االول الفصل  

 من ثالثا العاشر بالفصل والواردة جنحا المصنفة والنظافة الصحة

   والمتمم المنقح 2016 لسنة 30عدد القانون

      : یلي كما  2006أوت 14 في المؤرخ 2006لسنة 59عدد للقانون

  الخطیة مقدار       المخـــالفـــــة نوع

 والمنشات اتالمؤسس طرف من للفضالت العشوائي اإللقاء -*

 ال أوعیة في وضعھا أو السیاحیة أو الحرفیة أو التجاریة والمحالت

           د500      من المحددة للمواصفات تستجیب

                         لھا المخصصة غیر األماكن في أو البلدیة طرف

 جراء من العمومیة الساحات أو أوالطرقات األرصفة تلویث -*    

 األنشطة لممارسة المعدة المحالت من المستعملة المیاه تصریف

                         اإلداریة او للسكنى المعدة أو الحرفیة أو التجاریة

  د500

 وسائل مختلف ھیاكل أو بھا اإلنتفاع زال معدات أو أثاث ترك -*

 أو العمومیة الحدائق أو بالساحات أو بالطرقات أو باألرصفة النقل

  د500  والشواطئ األودیة أو المیاه بمجاري أو المبنیة غیر باألراضي

 باألماكن حجمھا كان مھما والحدائق ءالبنا وفضالت االتربة إلقاء -*

  د 500      البلدیة قبل من لھا المخصصة غیر

 ھا یف المتصرف أو مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض تنظیف عدم -*

  د500

 في الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت أو الحاویات إتالف -*

  د1.000        العمومیة األماكن

 بقرار المحدد األجل في مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض تسییج عدم -*

 مصبا أصبحت أنھا تبین إذا بالتسییج اإللزامي بالقرار أو البناء رخصة

  د1.000          للفضالت

 یتسبب بما السكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة الحیوانات تربیة -*

 بھم اإلضرار أو العموم أو األجور راحة وإزعاج الحشرات تكاثر في

  د500     الحیوانات عدد ذلك في ویراعى

  البیئي الوضع على رھماتأثی و المستغلة الساحة أھمیة و

 المحالت داخل الصحیة المركبات وتنظیف وصیانة توفیر عدم -*

 المحددة الصحیة للشروط طبقا الحرفیة أو التجاریة األنشطة لممارسة

  د500  د     تعم او اخرى أغراض في إستغاللھا أو البلدیة طرف من

  .المذكورة المحالت مرتادي وجھ في غلقھا

 والمتعلقة للعموم المفتوحة بالمحالت الصحیة الشروط اماحتر عدم -*

 والتجمیل الحالقة وقاعات والحمامات بالنزل المسداة بالخدمات

  د 500                اوغیرھ األفراح وقاعات والتمسید

 المفتوحة المحالت داخل للغرض مھیأة حاویات تخصیص عدم -*

  د  500      اوغیرھ والنزل عموالمطا كالمقاھي للعموم

 في او بوسائل الغذائیة المواد خزن او بیع او عرض او نقل -*

 اإلذن) البلدیة طرف من المحددة الصحیة للشروط تستجیب ال ظروف

  د 1.000     (لمواد    ل الفوري بالحجز

 المنتزھات او الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار -*

  د1.000     الخضراء المناطق او العمومیة

 المنتزھات او الحدائق داخل المزروعة المساحات استعمال -*

 دون غیره او تجاري او صناعي لنشاط الخضراء المناطق او العمومیة
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                    المزروعات وإتالف حرق في التسبب او ترخیص

  د1.000

 المحالت من المتأتي الضوضاء أو الضجیج من نوع أي احداث -*

 بالتجمعات المنتصبة الحرفیة او التجاریة االنشطة لممارسة دةالمع

          األفراح قاعات من او للسكنى المعدة المحالت من أو السكنیة

  د500

  البلدیة طرف من المحددة األوقات غیر في 

  د1.000   أنواعھا بمختلف الفضالت حرق -*

 لممارسة المعدة بالمحالت للمداخن الصحیة الشروط توفر عدم -*

 فقدانھا أو وغیرھا والحمامات كالمطاعم الحرفیة او التجاریة االنشطة

  د500    ھا   ب خلل ودوج أو

 غبرھا  أو صناعیة أنشطة من كریھة روائح انبعاث في التسبب -*

  د1.000

  د1.000        البالوعات أغطیة إزالة -*

 میاه أو المستعملة المیاه أو الشرب المیاه تصریف بقنوات اإلضرار -*

  د   1.000         األمطار

  د500    واألودیة المیاه بمجاري الفضالت رمي -*

 الحضریة الجمالیة على للمحافظة الالزمة التدابیر احترام عدم -*

 والفضاءات والساحات بالشوارع البناء راتیبوت والبیئیة والعمرانیة

  د1.000            والخاصة العمومیة

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھم كلفیما مكلفون  البیئیة الشرطة وأعوان

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

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

  ھیشر دوار

  

 بقائمة یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 بعنوان  للترقیة بالملفات والداخلیة االستثنائیة المناظرة في الناجحین

  2020 سنة

 بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 21في مؤرخ 2020 لسنة 828عدد قرار

 للمناظرات النھائیة بالنتائج التصریح حول ھیشر دوار بلدیة رئیس من

 من بدایة 2020 سنة بعنوان االستثنائیة للترقیة بالملفات االستثنائیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 04/12/2020

 رتبة الى للترقیة بالملفات االستثنائیة المناظرة في الناجحین قائمة

  عام متصرف

  العدواني شادلیة-

 بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 21في مؤرخ 2020 لسنة 834عدد قرار

 للمناظرات النھائیة بالنتائج التصریح حول ھیشر دوار بلدیة رئیس من

 من بدایة 2020 سنة بعنوان الداخلیة للترقیة بالملفات الداخلیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 04/12/2020

 رتبة الى قیةللتر بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

  رئیس متصرف

  هللا بوعبد حسن-

 بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 21في مؤرخ 2020 لسنة832عدد قرار

 للمناظرات النھائیة بالنتائج التصریح حول ھیشر دوار بلدیة رئیس من

 من بدایة 2020 سنة بعنوان الداخلیة للترقیة بالملفات الداخلیة

  .العمومیة اراتلإلد المشترك التقني بالسلك 04/12/2020

 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

  رئیس

  الجبري شكري-

 یتعلق 2020 دیسمبر 21في مؤرخ 2020 لسنة 830 عدد قرار

 النھائیة بالنتائج التصریح حول ھیشر دوار بلدیة رئیس من بقرار

 بدایة 2020 سنة بعنوان الداخلیة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرات

   .العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك 04/12/2020 من

  .الماجري وسیم-

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

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

  بوعرقوب

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 بلدیة رئیس منح بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 10 في مؤرخ بقرار

  .2020 نوفمبر شھر من بدایة بوعرقوب

  : اطالعھ بعد بوعرقوب بلدیة رئیس ان

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 1980 أفریل 23 في المؤرخ 1980 لسنة ــــدد462عــ األمر وعلى

  .بوعرقوب بلدیة بإحداث المتعلق

 2017 سبتمبر 19 في المؤرخ 2017 لسنة 1033 عدد األمر وعلى

  .البلدي المجلس أعضاء عدد بضبط المتعلق
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 في المؤرخ 2018 لسنة 746 عدد الحكومي األمر وعلى

 الجملیة المنحة مقدار بطوض معاییر بتحدید المتعلق 07/09/2018

 السابع الفصل وخاصة البلدیات لرؤساء المخولة العینیة واإلمتیازات

 جملیة بمنحة الخاص القطاع أجراء من البلدیات رؤساء تمتع حول

  .األقصى المقدار تساوي خام شھریة

 بتاریخ المنعقد ببوعرقوب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

  .2018 جوان 27

 لبلدیة رئیسا الھاني الجلیل عبد السید انتخاب جلسة حضرم وعلى

  .2020 أكتوبر 31 بتاریخ بوعرقوب

 2020 لسنة البلدي للمجلس الرابعة العادیة الجلسة محضر وعلى

 على المصادقة في النظر حول 2020 نوفمبر 28  بتاریخ المنعقدة

 مجلسال لرئیس المخولة العینیة واإلمتیازات الجملیة المنحة مقدار

 السیارة امتیاز عن الھاني الجلیل عبد السید خاللھا تنازل والتي البلدي

  .الوظیفیة

 بالسكن وال الوظیفیة بالسیارة الیتمتع البلدیة رئیس السید أن وحیث

  .الوظیفي

 المتعلق 2019 نوفمبر 30 في المؤرخ البلدي المجلس مداولة وعلى

  .2020 لسنة البلدیة میزانیة على بالمصادقة

  یلي ما قــــرر

 عبد :للسید تسند 2020 نوفمبر  غرة من بدایة  : األول الفصل 

 ثالثة قدرھا خام شھریة منحة بوعرقوب بلدیة رئیس الھاني الجلیل

 الجدول حسب األداءات جمیع باعتبار  دینارا وخمسون ومائة آالف

  : التالي

  جلسة محضر حسب للمنح األقصى الحد مبلغ لمنحا

  د 2.300,000التسییر منح

  د 200,000المسؤولیة منحة

  د 400,000السكن منحة

  د 250,000التمثیل منحة

  د 3.150,000الجملة

 بالفصل الیھا المشار المنحة على عالوة البلدیة رئیس یتمتع  :2 الفصل

   :التالیة  العینیة باالمتیازات أعاله

  لتر 320 : بـ تقدر شھریا تسند وقود حصص -

 بطاقات شكل في ھاتفیة خدمات بعنوان أقصى كحد شھري مقدار -

  .دینار 100 : شحن

 لرئیس المخولة والمبالغ  الخام الشھریة المنحة تخضع  :3 الفصل

 الدخل على الضریبة بعنوان للحجز العینیة االمتیازات بعنوان البلدیة

 والحیطة للتقاعد الوطني للصندوق فائدةل االجتماعیة والمساھمات

 بھ الجاري للتشریع طبقا المرض على التأمین وصندوق االجتماعیة

  .العمل

 محتسب ببوعرقوب المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :4 الفصل

 بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان البلدیة

  ./.المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس  
  الھاني الجلیل عبد

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

  العالیة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 رئیس متصرف رتبة الى مستشار متصرف رتبة من ترقیة بقرار

  2020 بعنوان

  :على االطالع بعد

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 لسنة 112 عدد القانون -

 العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان العام

  ونقحتھ، تممتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات

 فیفري 25 في ؤرخالم 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر -

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد األمر -

 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ةلجن جلسة محضر -

  ،2020 دیسمبر 10 بتاریخ المنعقدة رئیس متصرف

 بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتازت باألمر المعنیة أن وحیث

  رئیس، متصرف رتبة الى لالرتقاء

  :یلي ما قرر

 رتبة من الشبیلي حرم دخیل راضیة السیدة ترتقي :األول الفصل

 10 تاریخ من بدایة رئیس متصرف رتبة إلى شارمست متصرف

  .2020 دیسمبر

 10 من ابتداء سنتان مدتھ لتربص باألمر المعنیة تخضع :الثاني الفصل

  .2020 دیسمبر

  بلدیة رئیس 
  سالم بن حمادي
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------------------  

 یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

 بعنوان رئیس مھندس رتبة إلى أول سمھند رتبة من ترقیة بقرار

2020  

  :على االطالع بعد

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 لسنة 112 عدد القانون -

 العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان العام

  ونقحتھ، تممتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات

 المتعلق 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر -

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

  العمومیة،

 المتعلق 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 820 عدد األمر -

 اإلدارات لمھندسي المشترك السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط

  التأجیر، ومستویات العمومیة

 رتبة الى لالرتقاء بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة لسةج محضر -

  ،2020 دیسمبر 10 بتاریخ المنعقدة رئیس مھندس

 لالرتقاء بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتاز باألمر المعني أن وحیث

  رئیس، مھندس رتبة الى

  :یلي ما قرر

 تبةر إلى أول مھندس رتبة من یدر بن أكرم السید یرتقي :األول الفصل

  .2020 دیسمبر 10 تاریخ من بدایة رئیس مھندس

 10 من ابتداء سنتان مدتھ لتربص باألمر المعني یخضع :الثاني الفصل

  .2020 دیسمبر

  بلدیة رئیس
  سالم بن حمادي

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

  2020 بعنوان متصرف رتبة إلى إدارة ملحق رتبة من ترقیة بقرار

  :على االطالع بعد

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 لسنة 112 عدد القانون -

 العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان العام

  ونقحتھ، تممتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات

 فیفري 25 في مؤرخال 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر -

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد األمر -

 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نةلج جلسة محضر -

  ،2020 دیسمبر 10 بتاریخ المنعقدة متصرف

 بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتازت باألمر المعنیة أن وحیث

  متصرف، رتبة الى لالرتقاء

  :یلي ما قرر

 رتبة من عمر حرم عمار بن عویشة السیدة ترتقي :األول الفصل

  .2020 دیسمبر 10 تاریخ من بدایة متصرف رتبة إلى إدارة ملحق

 10 من ابتداء سنتان مدتھ لتربص باألمر المعنیة تخضع :الثاني الفصل

  .2020 دیسمبر

  بلدیة رئیس
  سالم بن حمادي

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

  باجة

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 رفمتص رتبة في بالتسمیة المتعلق 31 عدد بالقرار خطأ بإصالح

  رئیس

 دیسمبر 01 من ابتداء ذكرھم اآلتي المستشارون المتصرفون یسمى

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2020

  :باجة بلدیة لفائدة العمومیة

  الجبري دمحم

  الغزي أنیس

  الشیحي كلثوم

  المالكي فوزیة

  بلدیة رئیس   
  الغربي  یاسر دمحم

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

  القیروان

 یتعلق 2020 دیسمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

  البلدیة المعالیم بعض بتحیین یتعلق بقرار
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  ، القیروان بلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على اطالعھ بعد

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي  09

 و 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى

  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

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

  .القیروان

 و 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى 

 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

  . استخالصھا

 جویلیة 03 یوم  المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و

2018.  

 للدورة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و

 خبتاری المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي للمجلس الثالثة العادیة

 المعالیم بعض بتحیین المتعلق (الثانیة الجلسة) 2020 أكتوبر 23

   .البلدیة

   یلـــي ما قـــــرر

 بالجدول مبینة ھي كما البلدیة المعالیم بعض حددت : األول الفصل

  : التالي

 المعتمدة الحالیة التعریفة                                            المعالیم

  البلدي المجلس قرار    اللجنة طرف من المقترحة التعریفة 

 180,000           المھن بعض لتعاطي العام الطریق إشغال رخص

                    200,000                            200,000  

        30,000                                           العائلیة الحفالت

                   50,000                            50,000  

    للطـریـق الـوقتــي اإلشغــــال أجــل مــن المعلـــوم

      --                    المـقـــاھــي أصحــــاب طــــرف مــن العـــام

 م250                          المربع للمتر م250                        

  المربع للمتر

     --             نشاطا یتعاطى شخص كل و النصبات و المطـاعم و

 م500                القارة غیر للمنشآت م500                         

  القارة غیر للمنشآت

  قارة غیر منشآت إطار في

  :العام بالطریق اتالعرب وقوف معلوم

         0,150                                   األشخاص نقل عربات-

                     1,000                                      0,300  

          0,500                                     البضائع نقل عربات-

                     1,000                                      0,500  

   0,500                                            أخرى عربات       -

                           1,000                                      

0,500   

  :آلي بعداد المجھزة األماكن-

       --                      الواحدة الساعة في العربة عن د 0,150 •

                           1,000                                       

0,500  

              --                               الساعة جزء عن د0,075 •

                    1,000                                         --  

  :المھیأة ناألماك و المآوي

              --                                            العادیة العربات-

                     1,000                                        1,000  

            --                                   الكبیرة السیاحیة الحافالت-

                      10,000                                      

10,000  

        --                                الصغیرة السیاحیة الحافالت     -

                          5,000                                       

5,000  

                   --                               متوسطة سیاحیة سیارة-

                3,000                                         3,000  

   العربات رفع مقابل معالیم 

  : للمستودع البضائع نقل و

   

              5,000                                كبیر حجم ذات دواب-

                     10,000                                        

10,000  

               2,500                           أخرى حیوانات و دواب-

                      5,000                                        5,000  

            0,500                                 الدواب تجرھا عربات-

                       1,000                                      1,000  

       20,000                                         كبیرة عربات    -

                          50,000                                      

50,000  
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        10,000                                       سیاحیة سیارة     -

                         30,000                                     

30,000  

          1,000                                           ناریة دراجة   -

                        3,000                                        

3,000  

         1,000                                          عادیة دراجة    -

                         3,000                                        

3,000  

          0,500                                                    بضائع-

                           1,000                        

1,000  

              20,000                              شابھھا ما و القوارب-

                    50,000                                       

50,000  

   البنـــاء فـــواضــل رفــع معلــوم

             25,000                                   التربة و الحدائق و

              40,000                              40,000  

   التظـاھرات على مــوظفة معـالیم

  :(العتیقة المدینة )

                       --                                    اإلشغال معلوم-

  ²م  2,000                             ²م  2,000                     

                        --                                 اإلنتصاب معلوم-

                   120,000                             120,000  

                   --                                         الفضالت رفع-

                         40,000                               40,000  

                               --                                    اإلشھار-

  ²م  20,000                        ²م   20,000             

  التظـاھرات على مــوظفة معـالیم

  :(للمدینة الرئیسیة المداخل ) 

                          --                                 اإلشغال معلوم-

  ²م  0,500                            ²م  0,500                   

                  --                                       اإلنتصاب معلوم-

                         120,000                            120,000  

                         --                                   الفضالت رفع-

                40,000                                 40,000  

                                --                                   اإلشھار-

  ²م   20,000                        ²م   20,000            

   التظـاھرات على مــوظفة معـالیم

  : (الرئیسیة الطرقات حاشیة )

                   --                                        اإلشغال معلوم-

  ²م  0,350                                ²م  0,350                 

                     --                                    اإلنتصاب معلوم-

                 40,000                                  40,000   

                                --                                   اإلشھار-

  ²م   20,000                              ²م   20,000       

                 --                                              التیندة معلوم

  40,000                             ²م   40,000                     

  الخطي المتر 

                    --                     البلدیة األفراح قاعة كراء معلوم

             200,000                                   150,000  

   بالشبكات الربط معلوم

 في المربع للمتر 1,200       1,000   (بناء مواد وضع معلوم )

  الیوم في المربع للمتر 1,200           الیوم

  العمرانیة التھیئة مثال من مستخرج

  المدینة مثال من مستخرج

           5,000        صبغة تغییر عقاریة قسمة تقسیم من مستخرج

            10,000                                 10,000  

  بناء رخصة مثال

  القیروان لمدینة العمرانیة التراتیب من نسخة

  إلستغالل معد محل معاینة محضر

               --                                        شاي قاعة أو مقھى 

           30,000                                 30,000  

        --                                     أشغال تطابق معاینة محضر

                 30,000                              30,000  

              --                                           األشغال في شھادة

           20,000                               20,000  

              --                        نھائیة أشغال إنتھاء معاینة محضر

            70,000                              70,000  

               --                        أولیة أشغال إنتھاء معاینة محضر

           70,000                             70,000  
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           --        -عقاري باعث– نھائیة أشغال إنتھاء معاینة محضر

               100,000                               100,000  

              --      -عقاري باعث– أولیة أشغال إنتھاء معاینة محضر

              100,000                           100,000  

            --                محضة أو روضة بعث على الموافقة شھادة

                 10,000                               10,000  

             --                                عقار صبغة یفید ما أو شھادة

               10,000                              10,000  

             --                                 عقار موقع یفید ما أو شھادة

           10,000                             10,000  

   200,000                 عقاریة قسمة و تقسیم قرار إصدار معالیم

               250,000                                  250,000  

     300,000                         صبغة تغییر قرار إصدار معالیم

        400,000                            400,000  

  :حضائر بمناسبة بناء مواد وضع معالیم

       500,000                                            جدیدة بناءات-

                700,000                                  700,000  

              1,000                                        تسویة و تھیئة-

                1,200                            1,200  

     للتر م10                                 بمقابل الفضالت رفع معلوم

  للتر م15                             للتر م36              

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

 ما في كل مكلفان المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  ةبلدی رئیس
  بودن  رضوان

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 مساح تقني 01 عدد و تقني 02 إنتداب مناظرة أجال في تمدید بقرار

  القیروان ببلدیة

  ، القیــروان بلدیـة رئیـس ان

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة ـومیةالعمـــ

 عدد المرسوم وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى

  .القیـــــــــــروان

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلدیات الترسیم و   الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق

 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و

  .2019 بعنوان االنتدابات و البلدي اإلطار بتدعیم المتعلقة و 2019

 المتعلق 17/11/2020 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و

 بالسلك تقني (02) عدد   النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

  .2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  17/11/2020 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و

 تقني (01) عدد   النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق

  .2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مساح

  یلــي مــا قــرر

 و تقني (02) عدد انتداب مناظرة آجال في التمدید یقع األول الفصل

 التالیة للرزنامة     طبقـــــا القیروان ببلدیة مســـــــاح تقني (01) عدد

:  

   2021 جانفي 25: الترشحات لختم الجدید التاریخ-

   الموالیة األیام و 2021 فیفري 25: المناظرة إلجراء الجدید تاریخال -

 المترشحین طرف من المقدمة الترشح مطالب تبقى : الثاني الفصل 

  . المفعول ساریة

  . القرار ھذا بتطبیق مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  2020 دیسمبر 24 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

  

  سوسة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد قرار

  الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق بقرار

  الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق بلدي قرار
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  بلدیة یسرئ
  خالد اقبال دمحم

  

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

 بإقرار یتعلق 2021 جانفي 5  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 لمداوالت وفقا سوسة لبلدیة العمرانیة التھیئة لمثال الكلیة المراجعة مبدأ

  2019 مارس 08 و 07 بتاریخ البلدي المجلس

 لبلدیة العمرانیة التھیئة اللمث الكلیة المراجعة مبدأ إقرار في بلدي قرار

  2019 مارس 08 و 07 بتاریخ البلدي المجلس لمداوالت وفقا سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  مساكن

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

  2020 سنة بعنوان إستثنائیة ترقیة بإسناد یتعلق جماعي بقرار

 2020 دیسمبر 30 في مؤرخ مساكن ةبلدی رئیس من قرار بمقتضى

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى إستثنائیة ترقیة تسند

 30 من إبتداءا منصور منیة السیدة إلى   العمومیة لإلدارات المشترك

  . 2020 دیسمبر

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

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

  الھاني سیدي

  

 یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 رتبة إلى   2020 سنة بعنوان  االستثنائیة الترقیة بنتائج بتصریح

  متصرف و رئیس متصرف

   2020 سنة بعنوان  االستثنائیة الترقیة بنتائج تصریح

   فمتصر و رئیس متصرف رتبة إلى

 سبتمبر 11 في المؤرخ الھاني سیدي  بلدیة رئیس السید لقرار وفقا

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح المتعلق 2020

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك  ومتصرف رئیس متصرف رتبة

  .2020 سنة بعنوان الھاني سیدي بلدیة لفائدة  العمومیة

 إلى مستشار متصرف رتبة من حسین بن رفیع :  السید ترقیة تّمت ـ

   . 2020 نوفمبر 09 من بدایة وذلك رئیس متصرف رتبة

 إلى مساعد متصرف رتبة من البحري جمیلة  : السیدة ترقیة تّمت ـ

  . 2020 نوفمبر 09 من بدایة وذلك متصرف رتبة

 إلى مساعد متصرف رتبة من سلیمان بن صالح  : السید ترقیة تّمت ـ

  . 2020 نوفمبر 09 من بدایة وذلك متصرف ةرتب

   2021 جانفي 05 : في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

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

  المھدیة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار

  عام متصرف بتسمیة

  24/12/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى•

  :عام متصرف رتبة في بوحمدة لطفي السیــد الرئیس المتصرف یسمى

  23/12/2020 من إبتداء

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

  رؤساء متصرفین بتسمیة

  24/12/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى•

 متصرف رتبة في ذكرھم اآلتي المستشارون المتصرفون یسمى

  :رئیس

  دالي بن منذر-

  المبروك حسن-

  بوزید عماد-

  إبراھیم بن مختار-

  الشرقي أسماء-

  الغربي دمحم-

  23/12/2020 من إبتداء

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

------------------  
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  الشابة

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد ضبط بقرار

  مباشرة

 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق في مــؤرخ الشابــة بلدیــة رئیـس من 

  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم

  الشابة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

  الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .المحلیة

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

  األساسي النظام بضبط المتعلق

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام

  النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 و 1957 جانفي 9 في المؤرخ 1957 لسنة 112 ددع األمر وعلى 

  الشابــة، بلدیة بإحداث المتعلق

 دیسمبر 18 في المـؤرخ 1998 لسنـة 2509 عدد االمـر وعلى 

  النظـام بضبـط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخـاص األساسـي

  اإلداریــة، الصبغــة ذات العمومیـة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى 

  بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة سلك أصناف درجات

  و اإلداریـة الصبغة ذات العمومیة

  التأجیر، مستویـات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى 

  اإلنتداب اتوآلی صیغ بضبط المتعلق

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى 

  األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى 

  رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  وأعضائھـــــــــــا، ومةالحك

 یتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر السید قرار وعلى 

  اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

 المحلیة الجماعات عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات

  الخطط وترتیب المھنیة المدونة والمتضمن

 الجھویــة جالسالم لعملـة واإلنتداب الترقیـة وشروط والمشموالت

  .والبلدیـــات

 لسنة التصرف بمیزانیـة الضـروري اإلعتمـاد یتوفــر أنھ وحیــث 

2020.  

  یلــي ما قــرر                               

 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :األول الفصل

  :التالي الجدول بیانات حسب

  :األولــى الوحــدة ضمــن( 1

  صنف إلى سیرتقـون الذیـن العملـة عـدد الصنــف الوحــــدة

  باإلختیـار أعلـى

  2 الثاني الصنف األولى الوحـــدة

  2 الثالث الصنف

  :الثانیــة الوحــدة ضمــن( 2

  للعملة الجملي العدد الصنف الوحــدة

  ترقیھم المزمــع

  ترقیتھم المراد العملة عــدد

  طریـق عـن

  مھني إمتحان

(%50)  

  ترقیتھم المراد العملة عدد

  باإلختیار

(%50)  

  الثانیة الوحـدة

  الصنف الرابع 19 10 09

  الصنف الخامس 1 1 0



  02عــــــدد   2021جانفي 8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   110صفحــة 

  الصنف السادس 7 4 3

  الصنف السابع 1 1 0

  :الثالثــة الوحــدة ضمــن( 3

  للعملة الجملي العــدد الصنــف الوحــدة

  ترقیتھم المزمع

  ترقیتھم المراد العملة عــدد

  مھني إمتحان قطریـ عـن

(%50)  

  ترقیتھم المراد العملة عـدد

  باإلختیــــــار

(%50)  

  الوحـدة

  الثالثة

  الصنف الثامن 1 1 0

  / / / التاسع الصنف

  الصنف العاشر 3 2 1

  في، الشابة البلدي القابـض تأشیـرة 

  بلدیة رئیس 
  النصري  حسین

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 16 دعد قرار

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بقرار

  مباشرة أعلى

 مھني إمتحـان بفتح یتعلق .في مؤرخ الشابة بلدیة رئیـس من مقــــــرر

  العملـة لترقیـة

  .ـرةمباشـ أعلـى صنف إلى صنف من

  الشابة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

  الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .المحلیة

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

  األساسي النظام بضبط المتعلق

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة عاتوالجما الدولة ألعوان العام

  النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 و 1957 جانفي 9 في المؤرخ 1957 لسنة 112 عدد االمر وعلى 

  الشابــة، بلدیة بإحداث المتعلق

 دیسمبر 18 في المـؤرخ 1998 ـةلسن 2509 عدد األمـر وعلى 

  النظـام بضبـط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخـاص االساسـي

  اإلداریــة، الصبغــة ذات العمومیـة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد االمر وعلى 

  بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة والجماعات لدولةا عملة سلك أصناف درجات

  و اإلداریـة الصبغة ذات العمومیة

  التأجیر، مستویـات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى 

  اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى 

  األساسي النظام بضبط تعلقالم

  العمومیة، لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى 

  رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  وأعضائھـــــــــــا، الحكومة

 یتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر السید قرار وعلى 

  اإلختبارات برنامجو نظام بضبط

 المحلیة الجماعات عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات

  الخطط وترتیب المھنیة المدونة والمتضمن

 الجھویــة المجالس لعملـة واإلنتداب الترقیـة وشروط والمشموالت

  .والبلدیـــات

 لسنة التصرف بمیزانیـة الضـروري اإلعتمـاد یتوفــر أنھ وحیــث 

2020.  

 ترقیتھـم المزمع العملة عدد بضبط المتعلق في المـؤرخ المقـرر علىو

  إلى صنف من
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  .2020 سنة بعنـوان الشابـة ببلدیـة مباشـرة أعلى صنف

  یلــي ما قــرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان الشابة ببلدیة یفتــح :األول الفصـل

  وذلك شـرةمبا أعلى صنف إلى صنف

  :التالــي الجــدول لمقتضیـات وفقـا

  :الثانیة الوحدة ضمن( 1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف

  مھني إمتحان

  10 الرابـع الصنف

  1 الخامـس الصنف

  4 السادس الصنف

  1 السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن( 2

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا ةالترقی ستتم التي األصناف

  مھني إمتحان

  1 الثامن الصنف

  / التاسع الصنف

  2 العاشر الصنف

 2020 دیسمبـر 31 یـوم المھنیـة اإلمتحانـات تجــري :الثاني الفصل

  .والموالیـة واألیــام

 01 یـــــوم الترشحـــــات قائمــــــة ختـــــــم یقــــــــع :الثالث الفصل

  .2020 دیسمبـــــر

  في، الشابة

  بلدیة رئیس  
  النصري  حسین

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

  شربان

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات فتح بقرارات

 داخلیة مناظرة بفتح تتعلق 25/11/2020 في مؤرخة قرارات

 تصرف كاتب و إدارة ملحق رتبتي الى االستثنائیة للترقیة بالملفات

   شربان بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

 تنظیم كیفیة بضبط تتعلق 25/11/2020 في مؤرخة قرارات

 ادارة ملحق رتبتي الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات لداخلیة ا المناظرة

  . شربان بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان تصرف وكاتب

  بلدیة رئیس
  لنواليا  مفیدة

  

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

  ھبیرة

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار

  2021 لسنة ھبیرة بلدیة بمیزانیة

  2021 لسنة ھبیرة بلدیة میزانیة

  بلدیة رئیس 
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار

 بلدیة میزانیة على المصادقة في للنظر لديالب المجلس مداولة بمضمون

  2021 لسنة ھبیرة

 بلدیة میزانیة على المصادقة في للنظر البلدي المجلس مداولة مضمون

  2021 لسنة ھبیرة

  بلدیة رئیس 
  حسین بالحاج دمحم

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

  

  الحكایمة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

  الحكائمة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

   2020 دیسمبر 25 في مؤرخ الحكائمة بلدیة رئیس من قـــــــــــرار

  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 ببلدیة لعمومیةا لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

  .الحكائمة
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  الحكائمة، بلدیة رئیــس إن

  ,الدستور على اإلطالع  بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان لعاما األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد  المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي

  , 2011 سبتمبر 23 في

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا، حومةال رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة تممتھ أو نفحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر

 2016 ماي  26  في المؤرخ 2016 نةلس 601 عـدد األمر وعلى

  الحكائمة، بلدیة بإحداث المتعلق

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس سمیةبت المتعلق 2020

 دورتھ في المنعقد بالحكائمة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى

  ،2018 جویلیة 02 بتاریخ العادیة

  : یلــــي مـــــا قـــــرر

 أول تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

  .القرار ھذا مألحكا وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة للمناظرة  یترشح أن بمكن : 2 الفصل

 في المترسمون التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

 األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس الشروط فیھم والمتوفرة رتبتھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة حتفت : 3 الفصل 

 المحلیة الجماعات إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس

  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على بیج : 4 الفصل

  : التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص•

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

  العمومیة، الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل طابقةم نسخة•

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة•

  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة•

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة باتبالعقو المتعلقة القرارات من نسخة•

 (5) الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ•

 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  تقني،

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص للجنةا ھذه تتولى  

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المشاركة

  .الغرض في المحدد للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ

   : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-



  113صفحـة   2021جانفي 8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   02عـــــدد 

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین قیاتوالملت التكوین-

  .تقني رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من اییسبالمق الخاصة الضوارب وتضبط

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا عیھا، المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة، في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم

 المناظرة غي نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة جریدةبال القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  بلدیة رئیس
  الصحراوي  دمحم

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

 بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  الحكائمة یةببلد العمومیة لإلدارات المشترك

 2020 دیسمبر 25 في مؤرخ الحكائمة بلدیة رئیس من قـــــــــــرار

  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة 

  .الحكائمة ببلدیة

  الحكائمة، بلدیة رئیــس إنّ 

  الدستور، على اإلطالع  بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي نالقانو وعلى

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 نصوصال جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد  المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي

  , 2011 سبتمبر 23 في

 2016 ماي  26  في المؤرخ 2016 لسنة 601 عـدد األمر وعلى

  الحكائمة، بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

  ،2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 دورتھ في المنعقد بالحكائمة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى

  ،2018 جویلیة 02 بتاریخ العادیة

 2020 دیسمبر 25 في المؤرخ الحكائمة بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلى للترقیة  بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  . 2021 سنة بعنوان  الحكائمة

  : یلــــي مـــــا قـــــرر

 2021 مارس 31 یوم ولفائدتھا الحكائمة ببلدیة یفتح : األول الفصل 

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة ناظرةم الموالیة واألیام

 سنة بعنوان الحكائمة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

2021.  

  .01 : شغورھا سد المراد الخطط عدد : 2 الفصـل

  .2021 فیفري  26 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصـل

  

  بلدیة رئیس
  الصحراوي  دمحم

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

 بعدد یتعلق 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 الترقیة طریق عن 2021 بعنوان شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة

  الحكائمة ببلدیة االنتدابات أو

  2021 جانفي 02 في مؤرخ الحكائمة بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار

 سنة بعنوان شغورھا سد المراد الخطط یةونوع عدد بضبط یتعلق

  الحكائمة ببلدیة االنتداب أو الترقیة طریق عن 2021
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  الحكائمة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات والمؤسسات

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ

  ،2011 سبتمبر

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعى العمومیة لإلدارات

  ،2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة نتداباال وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 2016 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى

  الحكائمة، بلدیة بإحداث المتعلق

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2014 فريفی 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى

 وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  المحلیة، الجماعات عملة

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى

 وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2018 سبتمبر

  ت،بالبلدیا والترسیم والترقیة االنتداب

 األولى العادیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

  .2018 جویلیة 02 بتاریخ

  یـــلي مـــا قـــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل

 الخارجیة والمناظرات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 على الحكائمة بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان المھنیة باالختبارات

  : التالي النحو

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة.1

   أول تقني : الرتبة-

  01 : 2021 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد-

 % 10و بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن % 90 : التسدید طرق-

  باالختیار الترقیة طریق عن

  01: بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا مزمعال الخطط عدد-

  : العملة لسلك بالنسبة.2

   األولى الوحدة من عامل : الرتبة-

  06 : 2021 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد-

  الخارجیة بالمناظرات االنتداب : التسدید طرق-

  06: المھني االختبار طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد-

  بلدیة رئیس
  الصحراوي  دمحم

  

  

  


