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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
 نابل

 في مؤرخ نابل بلدية رئيسة بقرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 عام متصرف رتبة في واألرشيف للوثائق رئيس متصرف بتسمية المتعلق 2021 مارس 31

 2021 فيفري 16 من ابتداء نابل ببلدية واألرشيف الوثائق في المتصرفين بسلك واألرشيف للوثائق
 جميل منزل

 ..........................ترقية بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 29 في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار
 ..........................ترقية بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 29 في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 عون بن علي سيدي
 بضبط يتعلق نموذجي بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 ...............................رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية
 النفيضة

 الفنية اللجنة إحداث بقرار يتعلق 2021 جانفي 31 في مؤرخ 2021 لسنة 23 عدد قرار

 ................................................................................النفيضة ببلدية العمومي للتمويل
 خارجية مناظرة إلغاء بقرار يتعلق 2021 فيفري 18  في مؤرخ 2021 لسنة 24 عدد قرار

 ...................................................................................................2020 سنة بعنوان
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 المسعدين
 بلدية رئيسة من  بقرار يتعلق 2021 فيفري 21  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 اإلداري بالسلك تصرف كتبة النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق المسعدين

 .............................المسعدين بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان العمومية راتلإلدا المشترك
 الشراحيل

 ...2021 لسنة التنمية ميزانية بتعديل يتعلق 2021 مارس 1في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار
 خليفة بن علي بئر

 ......................مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 مارس 9  في مؤرخ 2021  لسنة 1 عدد قرار
 ......................مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 مارس 9  في مؤرخ 2021  لسنة 2 عدد قرار
 تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2021 مارس 7  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 ..................................................................................................الداخلية المناظرات
 قابس

 للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق 2021 مارس 3 في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 بعنوان قابس بلدية لفائدة  اإلدارة معماري بسلك  رئيس معماري مهندس رتبة إلى بالملفات

 ............................................................................................................2021 سنة
 للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق 2021 مارس 3 في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

 لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي  المشترك بالسلك   رئيس مهندس رتبة إلى بالملفات

 ...................................................................................2021 سنة بعنوان قابس بلدية
 تقني رتبة إلى بالملفات بترقية يتعلق 2021 مارس 3 في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 .2021 سنة بعنوان قابس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك لأو رئيس
 محلّل  رتبة إلى بالملفات بترقية يتعلق 2021 مارس 3  في ؤرخم 2021 لسنة 10 عدد قرار

.2021 سنة بعنوان قابس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك 
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  القــــرارات
      

  

  المحلية الجماعات
  

  نابل

  

 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 مـارس 31 فـي مـؤرخ نابـل بلديـة رئيسة بقرار يتعلق

 للوثـائق رئـيس متصـرف بتسـمية المتعلـق 2021

 واألرشـيف للوثـائق عـام متصـرف رتبـة في واألرشيف

 نابـل ببلديـة واألرشيف الوثائق في المتصرفين بسلك

  2021 فيفري 16 من إبتداء

 اآلتي واألرشيف الوثائق في رئيس المتصرّف  تسمىّ 

 متصـرّف  رتبة في  2021 فيفري 16 من ابتداء ذكرها

 فـي المتصـرّفين بسـلك واألرشـيف وثـائقال فـي عامّ 

  : نابل ببلدية  واألرشيف الوثائق

  . نشب سلماء -

  بلدية رئيس
  معتوق  بسمة

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

  جميل منزل

  

 ديسـمبر 29  فـي مـؤرخ 2021   لسـنة 1 عـدد قـرار

  ترقية بقرار يتعلق 2020

  في مؤرخ  جميل منزل بلدية رئيس من قرار بمقتضى

 متصرف صالحة بن رجاء السيدة رتقيت 30-12-2020

 منـزل ببلديـة رئـيس متصـرف رتبـة إلـــــى مستشـار

  30/12/2020 من بداية جميل

  بلدية رئيس
  قداشة  نزيهة

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

 ديسـمبر 29  فـي مـؤرخ 2021   لسـنة 2 عـدد قـرار

  ترقية بقرار يتعلق 2020

  في مؤرخ  جميل منزل بلدية رئيس من قرار بمقتضى

 متصرف أوقــاســي فـؤاد السيد يرتقي  30-12-2020

 منـزل ببلديـة رئـيس متصـرف رتبـة إلـــــى مستشـار

  30/12/2020 من بداية جميل

  بلدية رئيس
  قداشة  نزيهة

  

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

  عون بن علي سيدي

  

 ديسـمبر 14  فـي مـؤرخ 2020   لسـنة 3 عـدد قـرار

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق نموذجي بقرار يتعلق 2020

 تقنـي رتبـة إلـى للترقيـة بالملفـات الداخلية المناظرة

  رئيس

 المنـاظرة تنظـيم كيفيـة بضـبط يتعلـق نمـوذجي قـرار

  رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  بلدية رئيس
  عوني  فتحي

  

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

  النفيضة

  

 جـانفي 31  فـي مـؤرخ 2021   لسـنة 23 عـدد قـرار

 للتمويـل الفنيـة اللجنـة إحـداث راربقـ يتعلـق 2021

  النفيضة ببلدية العمومي

  على اطالعه بعد  النفيضة بلدية رئيس ان      

 24فـي المـؤرخ 2011 لسـنة 88 عـدد المرسـوم  -

 وخاصـة الجمعيـات تنظـيم بـ والمتعلق 2011 سبتمبر

  36 الفصل

 نوفمبر 18 في المؤرخ 2013 لسنة 5183 عدد األمر -

  .للجمعيات العمومي لتمويلبا والمتعلق 2013

 بضـبط المتعلـق   L12020051020/01 عـدد القـرار -

  .2120 لسنة النفيضة بلدية ميزانية

  : يـلـــي مـا قــرر

 فنيـة لجنـة النفيضـة بلديـة لـدى تحـدث :األول الفصل

   .للجمعيات العمومي للتمويل
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 بالفصل عليها المنصوص اللجنة تتركب : الثاني الفصل

  : السادة من أعاله األول

  رئيس :  ينوبه من أو البلدية رئيس .1

   ( عضو ) :اإلشراف سلطة عن ممثل ـ 2

  عضو : العمومية المصاريف مراقب ـ 3

  مقرر : عضو : القنيني فاطمة . 4

  عضو : النفاتي سلوى ـ 5

 أعضـاءها أغلبيـة بحضور اللجنة تجتمع : الثالث الفصل

 أيـام 03 ةاللجنـ رئـيس يوجههـا استدعاءات على بناء

 وتكـون .النعقادهـا المحـدد التـاريخ قبـل األقـل علـى

 اللجنـة رئـيس ويتـولى مغلقـة الفنيـة اللجنة جلسات

  .الجلسة خالل النظام حفظ

 العمـومي للتمويل الفنية اللجنة تتولى : الرابع الفصل

 كانـت مهمـا العمـومي التمويـل طلبـات جميـع دراسة

 طرف من هإمضاؤ يتم محضر في أعمالها وتدون صيغها

 جميـع اللجنـة وتمـارس الجلسـة أثنـاء أعضاءها جميع

 2013 لسنة 5183 باألمر عليها المنصوص الصالحيات

  . أعاله بالمرجع إليه المشار

 اإلداريـة الشـؤون  مصـلحة تكلـف : الخـامس الفصـل

 إعداد الصفة بهذه وتتولى للجنة القارة بالكتابة والمالية

 وتدوين اللجنة أعمال جدول واقتراح ودراستها الملفات

  . الجلسات محاضر ومسك

 توجيـه اللجنـة رئـيس يتـولى : السـادس الفصـل

 ملفاتهم الستكمال المعنية الجمعيات إلى المراسالت

  . الواردة اإلجابات وقبول

 القرار هذا بتنفيذ مكلف  العام الكاتب : السابع الفصل

  .إمضاءه من بداية التنفيذ حيز يدخل الذي

  ةبلدي رئيس   
  حمودة  اللطيف عبد

  

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

 فيفـري 18  فـي مـؤرخ 2021   لسـنة 24 عـدد قـرار

 سـنة بعنـوان خارجيـة مناظرة إلغاء بقرار يتعلق 2021

2020  

 فيفـري 19 فـي مـؤرخ النفيضـة بلديـة رئـيس من قرار

 باالختبـارات خارجيـة المنـاظرة بإلغـاء يتعلـق 2021

 المشـترك اإلداري بالسـلك اإلدارة مسـتكتبي النتداب

 سـنة بعنـوان النفيضـة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2020.  

  النفيضـــــة بلدية رئيـــس إن   

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى

 الجماعـات بمجلـة المتعلـق 2018 مـاي 09 فـي

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسـات المحليـة والجماعـات الدولـة ألعـوان

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته  التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلـق 1957 جـانفي 09 فـي المـؤرخ األمـر وعلى

  .النفيضة بلدية بإحداث

 22 فـي المـؤرخ 2019 لسـنة 291 عــدد األمر وعلى

 االنتـداب وآليـات صـيغ بضـبط المتعلـق 2019 مـارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 25 فـي المـؤرخ 2020 لسـنة 115 عـدد األمـر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  العمومية لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك

 جويلية 23 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى

 الخارجيـة المنـاظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق2020

 اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات

  النفيضة، بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 جويلية 23 يف المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى

 باالختبـارات الخارجيـة المنـاظرة بفـتح المتعلـق2020

 المشـترك اإلداري بالسـلك اإلدارة مسـتكتبي النتداب

 سـنة بعنـوان النفيضـة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2020،  

 الـبالد تشـهده الـذي االستثنائي الصحي للوضع ونظر

   .كورونا جائحة بسبب

  ـلــــــــــييـ مــــــــا قـــــــــــرر

 باالختبـارات الخارجيـة المنـاظرة تلغـى :األول الفصـل

 المشـترك اإلداري بالسـلك إدارة مسـتكتبي النتـداب

 سـنة بعنـوان النفيضـة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
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 بالمرجع إليه المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020

   2020 جويلية 23 في المؤرخ أعاله

  2021 يفيفر 19 في النفيضة

  بلدية رئيس   
  حمودة  اللطيف عبد

  

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

  المسعدين

  

 2021 فيفري 21  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بفتح يتعلق المسعدين بلدية رئيسة من  بقرار يتعلق

 تصـرف كتبـة إلنتـداب باإلختبـارات خارجيـة منـاظرة

 بعنـوان العموميـة لـألدارات المشـترك اإلداري بالسلك

  المسعدين بلدية لفائدة 2021 نةس

      

 فيفري 22 في مؤرخ المسعدين بلدية رئيسة من قرار

 إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق  2021

 لـإلدارات المشـترك اإلداري بالسـلك  تصـرف كتبـة

  .المسعدين بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  العمومية

  ، المسعدين بلدية رئيسة إن

  : الدستور على  إلطالعا بعد 

 2018 لسـنة ــدد29عــ األساسـي القـانون علـى و

 مجلـة بإصـدار المتعلـق 2018 مـاي 09 فـي المـؤرخ

  المحلية، الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 اتالمؤسسـ و المحليـة  الجماعـات و الدولـة ألعـوان

  النصوص جميع على و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  89 عـدد المرسـوم خاصـة و تممتـه أو نقحتـه التـي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 1985 أفريـل 5 فـي المـؤرخ ــدد560عــ األمـر على و

  المسعدين، بلدية بإحداث المتعلق

 22 فـي المـؤرخ 2019 لسـنة ـدد291عـ األمر على و

 و اإلنتـداب آليــات و صـيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات  الترسيم و الترقيـة

 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك

 83 عدد المسعدين بلدية رئيسة السيدة قرار على و

  بضـبط المتعلـق 2020 ديسـمبر  14 فـي مـؤرخال

  .المسعدين لبلدية األعوان مجموع

 08 عدد المسعدين بلدية رئيسة السيدة قرار على و

 كيفيـة بضـبط المتعلـق 2021 فيفـري 22 فـي المؤرخ

 كتبـة إلنتـداب  باالختبـارات الخارجيـة المنـاظرة تنظيم

 العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  تصرف

  . المسعدين بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان

 بتـاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و 

  .2018 جوان 26

  مايلي قــرر

 الثالثـاء  يـوم المسعدين ببلديـة  تفتح : االول الفصـل

 خارجيـة منـاظرة المواليـة األيـام و 2021 جـوان 22

 اإلداري بالسـلك  تصـرف كتبـة إلنتـداب باإلختبـارات

 لفائدة 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات مشتركال

  .المسعدين بلدية

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصل

  .(02)  بخطتين

 الجمعة يوم الترشحات قائمة ختم يقع  : الثالث الفصل

  .2021 ماي 21

 الرسـمية بالجريـدة القـرار هـذا ينشـر : الرابـع الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس     
  أحمد الشيخ ابن نهى

  

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

  الشراحيل

  

 2021 مـارس 1  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  2021 لسنة التنمية ميزانية تعديل بقرار يتعلق

 مـن وصـرفا دخـال 2021 سـنة ميزانيـة تعـديل يـتم

  د 960000.000

 بزيـادة أي د 1306641.928 إلـى عليهـا المصـادق

  وذلك د 346641.928 قدرها
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  : التالي الجدول بيانات وفق

  المداخيل

  ف ف فصل ع

  ف

  المصادق الموارد الموارد بيان

  عليها

  الجملة التخفيض الزيادة

1  

  فوائض من منقولة موارد 54.01

  السابقة للسنة األول العنوان

-- --  

30819.458  

30819.458  

  العنوان موارد مجموع

  األول

678000.000  

30819.458  

706819.458  

2  

07001  

02  

  داخلية مساهمات و منح 01

  فواضل نقل  أخرى

-- --  

261187.405  

261187.405  

2  

120.10  

03  

  من متأتية موارد 00

  إلقتناء محالة إعتمادات

  فواضل نقل معدات

1061.440  

1061.440  

2  

7001  

05  

  فواضل نقل 01

40677.317  

40677.317  

2  

8001  

02  

  السنة موارد 00

13957.748  

13957.748  

  العنوان موارد جملة

  الثاني

284000.000  

315822.470  

599822.470  

  لميزانية العامة الجملة

  2021 سنة

960000.000  

346641.928  

1306641.928  

  المصاريف

  النهائية التقديرات

  التخفيض

  الزيادة

  التقديرات

  البيان
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  ف

  ف

  ف

  فصل

  ع

34823.000  

17823.000  

17000.000  

  الشركة تجاه متخلدات

  والغاز للكهرباء تونسيةال

03  

80  

02201  

1  

3585.000  

2085.000  

1500.000  

  الوكالة تجاه متخلدات

  للنفايات الوطنية

013  

1  

5911.458  

5911.458  

  مؤسسات تجاه متخلدات

  أخرى عمومية

020  

1  

673579.458  

25819.458  

647760.000  

  نفقات مجموع

  1 العنوان

000.00010  

000.00010  

  أخرى دراسات

0  

20  

00066  

2  

5000.000  

5000.000  

  أراضي إقتناء

06601  

2  

5000.000  

5000.000  

  البلدية قصر

01  

06603  

2  

000.00015  

000.00015  

  نظافة معدات اقتناء

  وطرقات

0  

01  

06606  

2  

8000.000  

8000.000  

  مختلفة اشغال

0  
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02  

06611  

2  

272822.470  

272822.470  

  الطرقات تعبيد

0  

02  

06613  

2  

5000.000  

5000.000  

  المدن مداخل تجميل

0  

03  

06615  

2  

633062.470  

320822.470  

312240.000  

  2 العنوان نفقات مجموع

.9284113066  

346641.928  

960000.000  

  النفقات جملة

 باإلجمـاع الحاضـرون صـادق النقـاش و المداولـة وبعـد

  ما حسب 2021 سنة ميزانية تنقيح على

 اراتالقـر و اإلجـراءات إتمـام لرئيسـهم فوضـوا و ذكـر

  . للغرض الالزمة

  بلدية رئيس
  نصر بن  خليفة

  

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

  خليفة بن علي بئر

  

 2021 مـارس 9  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  مناظرة فتح بقرار يتعلق

 10 فـي مـؤرخ خليفـة بـن بئرعلـي بلديـة رئـيس مـن

  يتعلق 2021 مارس

 بكاتـ رتبـة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح
  تصرف

  : خليفة بن علي بئر بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 09 فـي المـؤرخ 2018 لسـنة 29 عـدد القانون وعلي

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فـي المـؤرخ 1983 سـنة 112 عدد القانون وعلى

  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسـات المحليـة ماعـاتوالج الدولـة ألعـوان

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

  التي

 لسـنة 89 عـدد المرسـوم وخاصـة تممتـه أو نقحتـه

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 فـي المـؤرخ 1975 لسـنة 242 عـدد األمـر وعلى

  بن علي بئر بلدية بإحداث القاضي 1975 أفريل

  . خليفة

 المـؤرخ 2020 لسـنة 115 عدد ميالحكو األمر وعلى

  النظام بضبط والمتعلق 2020 فيفري 25 في

 رت ا لإلدا المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي

  . العمومية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  . وأعضائها الحكومة

 22 فـي مـؤرخال 2019 لسـنة 291 عـدد األمـر وعلى

  االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات الترسيم و والترقية

 خليفـة بـن علي بئر بلدية رئيس السيد رر ا ق وعلى

  المتعلق 2021 مارس 08 في المؤرخ 06 د عد
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 للـت بالملفـات الداخليّـة المنـاظرة تنظيم كيفية بضبط

  . تصرف كاتب رتبة إلى رقية

  ي يل ما قرر

 01 يـوم خليفة بن بئرعلي ببلدية يفتح : األول الفصل

  داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 جويلية

  . تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات

 شـغورها سـد رد ا الـم الخطط عدد حدد : 02 الفصل

  . واحدة بخطة

  يوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدية رئيس  
  عمار ابن  الميروك

  

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

 2021 مـارس 9  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  مناظرة فتح بقرار يتعلق

 10 فـي مـؤرخ خليفـة بـن بئرعلـي بلديـة رئـيس مـن

  يتعلق 2021 مارس

 كاتـب رتبـة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

  تصرف

  : خليفة بن علي بئر بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 09 فـي المـؤرخ 2018 لسـنة 29 عـدد القانون ليوع

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فـي المـؤرخ 1983 سـنة 112 عدد القانون وعلى

  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسـات المحليـة والجماعـات الدولـة ألعـوان

 صـوصالن جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

  التي

 لسـنة 89 عـدد المرسـوم وخاصـة تممتـه أو نقحتـه

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 فـي المـؤرخ 1975 لسـنة 242 عـدد األمـر وعلى

  بن علي بئر بلدية بإحداث القاضي 1975 أفريل

  . خليفة

 المـؤرخ 2020 لسـنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

  النظام بضبط والمتعلق 2020 فيفري 25 في

 رت ا لإلدا المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي

  . العمومية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  . وأعضائها الحكومة

 22 فـي المـؤرخ 2019 لسـنة 291 عـدد األمـر وعلى

  االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات لترسيما و والترقية

 خليفـة بـن علي بئر بلدية رئيس السيد رر ا ق وعلى

  المتعلق 2021 مارس 08 في المؤرخ 06 د عد

 للـت بالملفـات الداخليّـة المنـاظرة تنظيم كيفية بضبط

  . تصرف كاتب رتبة إلى رقية

  ي يل ما قرر

 01 يـوم خليفة بن بئرعلي ببلدية يفتح : األول الفصل

  داخلية مناظرة الموالية يامواأل 2021 جويلية

  . تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات

 شـغورها سـد رد ا الـم الخطط عدد حدد : 02 الفصل

  . واحدة بخطة

 / 05 / 28 يـوم الترشـحات قائمـة تخـتم : 03 الفصل

1202 .  

  بلدية رئيس
  عمار ابن  الميروك

  

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

 2021 مـارس 7  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  الداخلية المناظرات تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق

 08 في مؤرخ خليفة بن بئرعلي بلدية رئيس من مقرر

  كيفية بضبط 2021 مارس

 رتبـة إلـى للترقية بالملفات الداخليّة المناظرات تنظيم

  بالسلك تصرف كاتب

  المشترك اإلداري

  البلديات لفائدة العمومية لإلدارات

  : خليفة بن علي بئر ةبلدي رئيس إن

  الدستور على اطالعه بعد
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 09 فـي المـؤرخ 2018 لسـنة 29 عـدد القانون وعلي

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فـي المـؤرخ 1983 سـنة 112 عدد القانون وعلى

  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 سـاتوالمؤس المحليـة والجماعـات الدولـة ألعـوان

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

  التي

 لسـنة 89 عـدد المرسـوم وخاصـة تممتـه أو نقحتـه

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 فـي المـؤرخ 1975 لسـنة 242 عـدد األمـر وعلى

  بن علي بئر بلدية بإحداث القاضي 1975 أفريل

  . خليفة

 المـؤرخ 2020 لسـنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

  النظام بضبط والمتعلق 2020 فيفري 25 في

 اراتلـإلد المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي

  . العمومية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  . وأعضائها الحكومة

 22 فـي المـؤرخ 2019 لسـنة 291 عـدد األمـر وعلى

  االنتداب وآليات صيغ بضبط لمتعلقا 2019 مارس

  بالبلديات والترسيم والترقية

  مايلي قرر

 بالملفـات الداخليـة المنـاظرة تـنظم: ل األو الفصـل

  اإلداري بالسلك ف تصر كاتب رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية اراتلإلد المشترك

 الداخليـة للمنـاظرة يترشـح أن يمكـن : 02 الفصـل

  بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية ملفاتبال

 أعاله إليها المشار العمومية اراتلإلد المشترك اإلداري

  رتبهم في المترسمون الراقنون اإلدارة مستكتبو

 األقـل على أقدمية سنوات ) 5 ( شرط فيهم والمتوفر

  . الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في

 أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :

  الفصل 03 ولفائدة المعنية البلدية رئيس من رر ا بق

 دون المحليـة الجماعة إلى بالنظر رجعين ا ال األعوان

  . سواهم

  : رر ا الق هذا ويضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  . الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 04 الفصل

  البلدية لدى ترشحهم مطالب ودعوا ي أن أعاله إليها

  : التالية بالوثائق مصحوبة المعنية

 للخـدمات الالزمـة بـالحجج ومـدعم مفصّـل تلخـيص -

  قام التي االقتضاء عند والعسكريّة المدنيّة

 قبـل مـن ممضـى التلخـيص هـذا ويكون المترشح بها

  . نوبهي من أو اإلدارة رئيس

 المترشـح تسمية رر ا ق من لألصل مطابقة نسخة -

  . الحالية الرتبة في

 حالة آلخر الضابط رر ا الق من لألصل مطابقة نسخة -

  . باألمر للمعني إدارية

  . العلميّة الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبيّـة بالعقوبـات المتعلقـة القـرارات مـن نسخ -

  للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 ) 05 ( الخمـس خـالل تأديبيّـة عقوبـة أي مـن بـاألمر

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 فـي المشـاركة شـهائد مـن األصـل طبـق نسـخ -

  قبل من المنظمة التكوين رت ا دو أو الملتقيات

 رقن ا أو إدارة مستكتب خطة في التسمية منذ اإلدارة

.  

 خـتم تاريخ بعد يصل ترشح لبمط كلّ  وجوبا ويرفض -

  . الترشحات سجلّ 

 الداخليّـة المنـاظرة لجنـة تركيبـة تضـبط : 05 الفصـل

  المحليّة الشؤون وزير قرار  بمقتضى أعاله إليها المشار

  . والبيئة

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المترشـحين قائمـة واقتـراح الترشـحات فـي النظـر -

  . المشاركة حقّ  لهم المخول
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 للمقـاييس طبقـا المترشحين وترتيب الملفات متقيي -

  . الغرض في المحددة

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 إسـناد للمترشـح المباشر الرئيس يتولى : 06 الفصل

 ) 20 ( والعشـرين ) 0 ( بـين روح ا يـت تقييمي عدد

  يعبر

  أدائه عن

  لعمله أدائه في وإتقانه بعهدته المنوطة للمهام

 المشـار الداخليـة المنـاظرة لجنـة تتـولى : 07 الفصل

  للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

  : التالية

  ، للمترشح العامة األقدميّة -

  ، للمترشح الرتبة في األقدميّة -

  ، ي التعليم المستوى أو الشهائد -

 مـن فيهمـا المـرخص أو المنظمين والرسكة التكوين -

  بة رت في التسمية منذ ةاإلدار قبل

  ، رقن ا أو إدارة مستكتب

  ، والمواظبة السيرة -

 والمشـار المباشـر الـرئيس طرف من المسند العدد -

  . 06 بالفصل إليه

 أخـرى مقـاييس إضـافة المنـاظرة لجنة ألعضاء ويمكن

  المترشح صنف أو رتبة وخصوصية تتالءم

 قبـل مـن المذكورة بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط

  مقياس كلّ  إلى ويسند . اللجنة أعضاء

  ( . 20 ( والعشرين ) 0 ( الصفر بين روح ا يت عدد

 أعـاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 08 الفصل

  رر ا الق هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم

  وترتيب

 األعـداد لمجمـوع طبقـا الجـدارة حسـب المترشـحين

  األولوية تعطى ساويالت حالة وفي عليها المتحصل

 أقـدميتهم تسـاوت وإذا الرتبـة فـي األقدميـة حسـب

  . سنّا ألكبرهم األولوية تعطى

 فـي المقبـولين المترشـحين قائمـة تضـبط : 9 الفصل

  البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من رح ا وباقت المعنية

 الرسـمية دةبالجريـ رر ا الـق هـذا ينشـر : 10 الفصـل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  عمار ابن  الميروك

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

  قابس

  

 2021 مـارس 3  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 رتبـة إلى بالملفات للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق

 لفائدة  اإلدارة معماري بسلك  رئيس معماري مهندس

  2021 سنة بعنوان قابس بلدية

    ـــــــرارقــ

 2021 مـارس 04فـي مـؤرخ قـابس بلديـة رئـيس مـن

 رتبـة إلى بالملفات للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق

 لفائدة  اإلدارة معماري بسلك  رئيس معماري مهندس

  .2021 سنة بعنوان قابس بلدية

  قابس بلدية رئيس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 2018 سـنةل ــدد29عــ األساسـي  القـانون علـى و

 الجماعـات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية

 فـي المـؤرخ 1983 لسـنة ــدد112عــ القانون وعلى 

 األساسـي النظـام بضـبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسـات المحليـة والجماعات الدولة ألعوان العام

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

 ـــدد89عـــ المرسـوم وخاصـة تممتـه أو نقحتـه الّتـي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلـق 1887 جـانفي 24 فـي المـؤرخ األمـر وعلى

  .قابس بلدية بإحداث

 21 فـي المـؤرخ 1999 لسنة 1380 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق و 1999 جوان

  . اإلدارة معماريي بسلك

 المـؤرخ 2016 لسـنة ـدد107عـ لرئاسيا األمر وعلى

 الحكومـة رئـيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائها
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 المـؤرخ 2018 لسـنة ـدد125عـ الرئاسي األمر وعلى

 أعضـاء بتسـمية المتعلـق 2018 نـوفمبر 14 فـي

  .الحكومة

 المـؤرخ 2019 لسـنة ـدد291عـ الحكومي األمر وعلى

 وآليـات صـيغ بضـبط المتعلـق 2019 مـارس 22 فـي

  .بالبلديات  والترسيم والترقية االنتداب

 مـارس 04 فـي المؤرخ قابس بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021

  رئـيس معمـاري مهنـدس رتبـة إلى للترقية بالملفات

  .2021 سنة بعنوان اإلدارة معماريي بسلك

  ـــييـــــلـــ مـــــــا قـــــــــرر

   :األول الفصل

 2021 جـوان 24 يـوم ولفائـدتها قـابس ببلديـة تفـتح

 إلـى للترقيـة بالملفـات داخلية مناظرة الموالية واأليام

 اإلدارة معماريي بسلك   رئيس معماري مهندس رتبة

  .2021 سنة بعنوان

 شـغورها سـد المـراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  01بـ

 ماي 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

2021  

  2021 مارس 04 :فـي قــابـس

  بلدية رئيس
  الذوادي  الحبيب

  

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

 2021 مـارس 3  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بالملفـات للترقيـة داخليـة مناطرة بفتح بيتعلق يتعلق

  المشـترك بالسـلك   رئـيس مهنـدس رتبـة إلـى

 قـابس بلديـة فائـدةل العموميـة اإلدارات لمهندسـي

  .2021 سنة بعنوان

    قـــــــــرار

 2021 مـارس 04فـي مـؤرخ قـابس بلديـة رئـيس مـن

 رتبـة إلى بالملفات للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق

 لمهندسـي  المشـترك بالسـلك   رئـيس مهنـدس

 سـنة بعنـوان قـابس بلديـة لفائـدة العموميـة اإلدارات

2021.  

  قابس بلدية رئيس إنّ 

  ، الدستور على طالعاإل بعد

 2018 لسـنة ــدد29عــ األساسـي  القـانون علـى و

 الجماعـات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية

 فـي المـؤرخ 1983 لسـنة ــدد112عــ القانون وعلى 

 األساسـي النظـام بضـبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسـات المحليـة والجماعات الدولة ألعوان العام

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات يةالعموم

 ـــدد89عـــ المرسـوم وخاصـة تممتـه أو نقحتـه الّتـي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلـق 1887 جـانفي 24 فـي المـؤرخ األمـر وعلى

  .قابس بلدية بإحداث

 12 فـي المـؤرخ  1999 لسنة 819 عدد األمر على و

 الخاص األساسي امالنظ بضبط المتعلق و1999 أفريل

 و العموميـة اإلدارات لمهندسـي المشـترك بالسـلك
 خاصـة و تممتـه أو نقحتـه التـي النصـوص جميع على

 جـانفي 21 فـي المـؤرخ 2009 لسـنة 114 عدد األمر

2009.   

 المـؤرخ 2016 لسـنة ـدد107عـ الرئاسي األمر وعلى

 الحكومـة رئـيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائها

 المـؤرخ 2018 لسـنة ـدد125عـ الرئاسي األمر وعلى

 أعضـاء بتسـمية المتعلـق 2018 نـوفمبر 14 فـي

  .الحكومة

 المـؤرخ 2019 لسـنة ـدد291عـ الحكومي األمر وعلى

 وآليـات صـيغ بضـبط المتعلـق 2019 مـارس 22 فـي

  .بالبلديات  والترسيم والترقية االنتداب

 مـارس 04فـي المـؤرخ قـابس بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية  بضبط المتعلق  2021

 بالسـلك  رئـيس مهنـدس رتبـة إلى للترقية بالملفات

 سـنة بعنـوان العموميـة اإلدارات لمهندسي المشترك

2021.  

  يـــــلــــــي مـــــــا قـــــــــرر

   :األول الفصل

 2021 جـوان 24 يـوم ولفائـدتها قـابس ببلديـة تفـتح

 إلـى للترقيـة بالملفـات داخلية مناظرة ةالموالي واأليام

 لمهندسـي المشـترك بالسـلك   رئيس مهندس رتبة

  .2021 سنة بعنوان العمومية اإلدارات



 

  2749صفحـة   2021ماي  21 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   32عـــــدد 

 شـغورها سـد المـراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  01بـ

 ماي 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

2021  

                             2021 مارس 04:فـي قــابـس

        

  بلدية رئيس   
  الذوادي  الحبيب

  

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

 2021 مـارس 3  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  أول رئـيس تقنـي رتبـة إلـى بالملفـات بترقيـة يتعلق

 لفائـدة العموميـة لـإلدارات المشـترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان قابس بلدية

   قـــــــــرار

 2021 مـارس 04فـي مـؤرخ قـابس بلديـة سرئـي مـن

 رتبـة إلى بالملفات للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق

 لـإلدارات المشـترك التقني بالسلك  أول رئيس تقني

  .2021 سنة بعنوان قابس بلدية لفائدة العمومية

  قابس بلدية رئيس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 2018 لسـنة ــدد29عــ األساسـي  القـانون علـى و

 الجماعـات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية

 فـي المـؤرخ 1983 لسـنة ــدد112عــ القانون وعلى 

 األساسـي النظـام بضـبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسـات المحليـة والجماعات الدولة ألعوان العام

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

 ـــدد89عـــ المرسـوم وخاصـة ممتـهت أو نقحتـه الّتـي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلـق 1887 جـانفي 24 فـي المـؤرخ األمـر وعلى

  .قابس بلدية بإحداث

 بضـبط المتعلـق و 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 المشـترك التقنـي بالسـلك الخاص األساسي النظام

 نقحتـه التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات

 المـؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممته أو

  .2009 جانفي 21 في

 المـؤرخ 2016 لسـنة ـدد107عـ الرئاسي األمر وعلى

 الحكومـة رئـيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائها

 المـؤرخ 2018 لسـنة ـدد125عـ الرئاسي األمر وعلى

 أعضـاء بتسـمية المتعلـق 2018 نـوفمبر 14 فـي

  .كومةالح

 المـؤرخ 2019 لسـنة ـدد291عـ الحكومي األمر وعلى

 وآليـات صـيغ بضـبط المتعلـق 2019 مـارس 22 فـي

  .بالبلديات  والترسيم والترقية االنتداب

 مـارس 04 فـي المؤرخ قابس بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية  بضبط المتعلق  2021

 بالسـلك أول ئـيسر تقنـي رتبة إلى للترقية بالملفات

 سـنة بعنـوان العموميـة لـإلدارات المشـترك التقنـي

2021.  

  يـــــلــــــي مـــــــا قـــــــــرر

   :األول الفصل

 واأليام2021 جوان 24 يوم ولفائدتها قابس ببلدية تفتح

 رتبـة إلـى للترقيـة بالملفـات داخليـة منـاظرة الموالية

 لـإلدارات المشترك التقني بالسلك  أوّل رئيس  تقني

  .2021 سنة بعنوان العمومية

 شـغورها سـد المـراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  01بـ

 ماي 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

2021  

  2021 مارس 04:فـي قــابـس

  بلدية رئيس
  الذوادي  الحبيب

  

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

 2021 مارس 3  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 بالسـلك  محلّـل  رتبـة إلـى بالملفـات بلترقيـة تعلقي

 قابس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  .2021 سنة بعنوان

    قـــــــــرار

 2021 مارس 04في في مؤرخ قابس بلدية رئيس من

  رتبة إلى بالملفات للترقية داخلية مناطرة بفتح يتعلق



 

  32عــــــدد   2021ماي  21 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2750صفحــة 

 العموميـة داراتلـإل المشـترك التقنـي بالسلك  محلّل

  .2021 سنة بعنوان قابس بلدية لفائدة

  قابس بلدية رئيس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 2018 لسـنة ــدد29عــ األساسـي  القـانون علـى و

 الجماعـات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية

 فـي المـؤرخ 1983 لسـنة ــدد112عــ القانون وعلى 

 األساسـي النظـام بضـبط قالمتعل 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسـات المحليـة والجماعات الدولة ألعوان العام

 النصـوص جميـع وعلـى اإلداريـة الصبغة ذات العمومية

 ـــدد89عـــ المرسـوم وخاصـة تممتـه أو نقحتـه الّتـي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلـق 1887 جـانفي 24 فـي المـؤرخ األمـر وعلى

  .سقاب بلدية بإحداث

 بضـبط المتعلـق و 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 المشـترك التقنـي بالسـلك الخاص األساسي النظام

 نقحتـه التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات

 المـؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممته أو

  .2009 جانفي 21 في

 المـؤرخ 2016 لسـنة ـدد107عـ الرئاسي األمر وعلى

 الحكومـة رئـيس بتسمية المتعلق 2016 تأو 27 في

  .وأعضائها

 المـؤرخ 2018 لسـنة ـدد125عـ الرئاسي األمر وعلى

 أعضـاء بتسـمية المتعلـق 2018 نـوفمبر 14 فـي

  .الحكومة

 المـؤرخ 2019 لسـنة ـدد291عـ الحكومي األمر وعلى

 وآليـات صـيغ بضـبط المتعلـق 2019 مـارس 22 فـي

  .دياتبالبل  والترسيم والترقية االنتداب

 04فـي فـي المـؤرخ قـابس بلديـة رئـيس قـرار وعلى

 المنـاظرة تنظـيم كيفيـة  بضـبط المتعلـق2021 مارس

 بالسـلك  محلّـل رتبـة إلـى للترقية بالملفات الداخلية

 سـنة بعنـوان العموميـة لـإلدارات المشـترك التقنـي

2021.  

  يـــــلــــــي مـــــــا قـــــــــرر

   :األول الفصل

 واأليام2021 جوان 24 يوم ولفائدتها بسقا ببلدية تفتح

 رتبـة إلـى للترقيـة بالملفـات داخليـة منـاظرة الموالية

 العموميـة لـإلدارات المشـترك التقنـي بالسلك  محلّل

  .2021 سنة بعنوان

 شـغورها سـد المـراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  01بـ

 ماي 24 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

2021  

  2021 مارس 04 :فـي ابـسقــ

      

  بلدية رئيس
  الذوادي  الحبيب

  

  


