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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  اللیل وادي

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 27 في مؤرخ 2020 لسنة 12 عدد قرار
  …………………………………………………………………………متصرف رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة ضبط في قرار بضبط یتعلق 2020 رأكتوب 8  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

  .……………………………………………………………………………اللیل وادي بلدیة
  الماتلین

  ..................البلدي لخالمس بغلق یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  باجة

  ...................عام متصرف رتبة في بالتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
  ...........................رؤساء متصرفین بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
  ................مستشار متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
  .................مساعد متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد رقرا

  .....................تصرف كاتب رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  ....................إدارة مستكتب رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  ...........................متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
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  سوسة
  ........................سوسة لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق 2020 دیسمبر 27 في مؤرخ 2020 لسنة 73 عدد قرار

  شاكر منزل
  ......................................الھیكلي بالتنظیم یتعلق 2020 نوفمبر 29 في مؤرخ 2020   لسنة 36 دقرار عد
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات

  

  اللیل وادي

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  متصرف

 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس من مقرر

 رتبة الى االستثنائیة ترقیةلل بالملفات داخلیة مناظرة فتح  یتعلق

  .اللیل وادي بلدیة لفائدة متصرف

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة  تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

  ، 2011 سبتمبر 23 في

 المتعلق 1985 أفریل 04 في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى

  اللیل، وادي بلدیة اثبإحد

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى 
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى 

 و والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

 المؤرخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 االنتداب والیات صیغ طبضب المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات الترسیم و والترقیة

 2020اكتوبر 09 في المؤرخ اللیل وادي بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان العمومیة

  یلــــــــي ام قرر

 2021 جانفي 26 یوم اللیل وادي ببلدیة تفتح  :األول الفصل
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
   2020 بعنوان

 (02 ) بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  :الثاني الفصل
   طةخ

  2021 جانفي 12یوم الترشحات قائمة تختم :الثالث الفصل

 09في المؤرخ سابقھ القرار ھذا یلغي : الرابع الفصل
    2020اكتوبر

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب : الخامس الفصل

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا

  

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

 یتعلق 2020 وبرأكت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط في قرار بضبط
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .اللیل وادي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020اكتوبر09 في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس من مقرر
 للترقیة بالملفات الداخلیة ةالمناظر تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى  االستثنائیة
  .اللیل وادي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على  اإلطالع بعد
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 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
  لمحلیة،ا الجماعات بمجلة 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
 وخاصة  تممتھ أو      نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 المتعلق 1985 أفریل 04 في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى
  اللیل، وادي بلدیة بإحداث

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي االمر وعلى
 بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لالدارات المشترك االداري

 یتعلق 2020 اوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى 
 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 المؤرخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

  یلي ما قرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:األول الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى
              .القرار ھذا الحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 لالدارات ركالمشت اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة
  رتبتھم في المترسمون  المتصرفون أعاله إلیھا المشار العمومیة

 ختم في رتبھم قي األقل على سنوات (4) أربع اقدمیة بلوغھم عند
  .الترشحات

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح الثالث الفصل
  .البلدیة رئیس قبل من بمقرر

  : القرار اھذ یضبط و              

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وجوبا وتسجل البلدیة لدى الترشح مطالب تقدم : الرابع الفصل
  التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط بمكتب

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  دارةاإل رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج او المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في الترسیم قرار من نسخة-

  باألمر للمعني إداریة حالة أخر قرار من نسخة-

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل

 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  .اإلیداع تاریخ معرفة على

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل

 المحلیة  الشؤون وزیر من قرار بمقتضى االستثنائیة للترقیة

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى .والبیئة

 قح لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للمناظرات المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السابع الفصل
  : كمایلي

  للمترشح العامة االقدمیة -         

  للمترشح الحالیة رتبةال في االقدمیة -         

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصل

  البلدیة رئیس قبل من األول بالفصل الیھا المشار المناظرة

 طیلة واحدة مرة اال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال  : التاسع الفصل

 اتمتعو الذین المدمجین األعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة

  المھني مسارھم تكوین بإعادة

 للجماعات الرسمیة بالجرید القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
  المحلیة

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا
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------------------  

  الماتلین

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  البلدي المسلخ بغلق یتعلق بقرار

  

   :إطالعھ بعد الماتلین بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 ةلسن ـدد29عــ األساسي للقانون على 
   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 اكتوبر 18 في المؤرخ 2005 لسنة ــدد95عـ القانون وعلى
  .الحیوانیة والمنتجات الماشیة بتربیة والمتعلق 2005

 11 عدد القانون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایة مجلة وعلى
 وإتمامھا تنقیحھا تم كما 02/1997/ 03 في المؤرخ 1997 لسنة

  .الالحقة بالقوانین

 في المؤرخ 2010 لسنة 1753 عدد االمر وعلى  
 اللزمات منح وإجراءات شروط بضبط والمتعلق 19/07/2010

 في المؤرخ 2013 لسنة 4631 عدد باألمر وإتمامھ تنقیحھ تم كما
  .2013 نوفمبر 18

 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد الحكومي االمر وعلى  
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق 2016/ 13/06

  .إستخالصھا في المحلیة للجماعات

 3 في المـــــؤرخ 1967 لسنة ــدد142عـ األمـــــر وعلى  
 تنقیحھ تم كما الماتلین بلدیة بإحداث المتعلـــــق 1967 مــــاي
   .2008 دیسمبر 11 بتاریخ  ـدد3814عــ باألمر

 افریل 03 في الصادر النموذجي الصحیة اتیبالتر قرار  وعلى  
1993.  

 الصحة حفظ وحدة عن الصادر الصحي التقریر  وعلى
 08 في المؤرخ ـدد322عــ الجبل براس المحلي بالمستشفى

  .بالماتلین البلدي المسلخ غلق یقترح والذي 2020 سبتمبر

 البلدي المجلس وتنصیب اإلنتخابیة الجلسة محضر وعلى  
  .25/06/2018 تاریخب المنعقدة

 بتاریخ المنعقدة الثانیة اإلنتخابیة الجلسة محضر وعلى  
13/10/2018.  

  .التصرف ومتابعة واالقتصادیة المالیة الشؤون لجنة راي وعلى

  .والبیئة والنظافة العمرانیة والتھیئة االشغال لجنة لجنة راي وعلى

  2020 نوفمبر 21 بتاریخ البلدي المجلس مداولة وعلى

  :یأتي ما قرر

 رشید بنھج الكائن بالماتلین البلدي المسلخ یغلق  :األول الفصل
  .نھائیا النجار

 الستلزام عمومیة بتة تنظیم عن البلدیة تتوقف :ـدد2عـ الفصل
 اآلجال انتھاء تاریخ من بدایة البلدي المسلخ على الموظفة المعالیم

  .2020 دیسمبر 31 یوم الحالي المستلزم مع التعاقدیة

 جانفي 01 یوم من بدایة القرار بھذا العمل یسري  :ـدد3عـ لفصلا
2021.    

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :ـدد4عـ الفصل 
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

  باجة

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
  عام متصرف رتبة في بالتسمیة

 دیسمبر 01 من إبتداء ذكرھم األتي الرؤساء المتصرفون یسمى
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة في 2020

  :باجة بلدیة لفائدة العمومیة

  المالكي سامي 

  بالطیبي عادل

  الفرشیشي خالد

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
  رؤساء متصرفین بتسمیة

 01 من إبتداء ذكرھم األتي المستشارون المتصرفون یسمى
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في ،2020 دیسمبر

  :باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  ريالجب دمحم

  الغزي أنیس

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم
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------------------  

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
  مستشار متصرف رتبة في بتسمیة

 ،2020 دیسمبر 01 من ابتداء ذكرھم اآلتي المتصرفون یسمى
 لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك مستشار متصرف رتبة في

  : باجة بلدیة لفائدة العمومیة

  العبدلي حبیب

  السالمي عفاف

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
  مساعد متصرف رتبة في بتسمیة

 دیسمبر 01 من ابتداء ذكرھم اآلتي التصرف كتاب یسمى
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة في ،2020

  :باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  الخمیري شریفة

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  تصرف كاتب رتبة في بتسمیة

 دیسمبر 01 من ابتداء كرھمذ اآلتي اإلدارة مستكتبو یسمى
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في ،2020

  .باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  الصالحي سمیرة

  الزوابي حلمي

  البوعلي فاطمة

  الماكني سعیدة

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  إدارة مستكتب رتبة في بتسمیة

 دیسمبر 01 من إبتداء ذكرھم اآلتي اإلستقبال أعوان یسمى
 لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في ،2020

  :باجة بلدیة

  البلغیثي كوثر

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  متصرف رتبة في بتسمیة

 01 من ابتداء ذكرھم اآلتي المساعدون المتصرفون یسمى
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة في ،2020 دیسمبر

  :باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  الذیب منیة

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

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

  سوسة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 73 عدد قرار
  سوسة لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق بقرار

  سوسة لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق بلدي قرار

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  

  شاكر منزل

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  الھیكلي بالتنظیم

  شاكر منزل لبلدیة الھیكلي التنظیم

  بلدیة یسرئ    
  الفوراتي  الستار عبد
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