
  3249صفحـة   2021جوان  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   37عـــــدد 

  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

 المحلية الجماعات
 تونس

 بتاريخ يتعلق مادّي خطأ بإصالح يتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
 ..................................... البناء لرخص والمخالفة المنجزة المباني وضعية تسوية قرار إمضاء

 المرسى

 للمتر المرجعي الثّمن بمراجعة يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار
 ....................................................الّسكنية الصّبغة ذات بالعقارات المتعلّق المبني المرّبع

 منوبة

 للترقية داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 وانج 2  في مؤرخ 2021   لسنة 25 عدد قرار
 .............................................................................................رئيس مهنس رتبة الى
 الخارجية المناظرة ظيمنت ضبط بقرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021  لسنة 26 عدد قرار
 داخلية المناظرة تظيم ضبط بقرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   سنةل 27 عدد قرار

 ................................................................................ أول تقني الى للترقية بالملفات.
 الحمامات

 استغالل معاليم في الترفيع بقرار يتعلق 2021 أفريل 30  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار
 .........................................................................للتمارين المخصصة  الرياضية الفضاءات

 الميدة

 .....برامج واضع رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  37عـدد  003 السنـة2021جوان  8 – 1442 شوال 27 الثالثاء

 

3252 

 

 

3252 

 

 

3252 

3253 

 

3254 

 

 

3256 

 

3256 



  37عــــــدد   2021جوان  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3250صفحــة 

 مستشار متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 فريلأ 6  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار
 مساعد متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار
 ...........متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار
 .....تصرف كاتب رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 الفحص

 داخلية مناظرة تنظيم كيفية بقرار يتعلق 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 31 عدد قرار
 .....................................................................................تصرف كاتب رتية إلى للترقية

 داخلية مناظرة تنظيم كيفية بقرار يتعلق 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021 لسنة 32 عدد قرار
 ..................................................................................................تصرف كاتب للترقية

 الماتلين

 متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 جانفي 17 في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار
 ...................................................................................................................رئيس

 رئيس متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق 2021 ماي 18  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار
 مدين زهرة

 زهرة بلدية أعوان مجموع بضبط يتعلق 2021 فيفري 2  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار
 ....................................................................................................................مدين

 لمرادا الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق 2021 فيفري 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار
 سنة بعنوان لالنتداب الخارجية المناظرات و للترقية الداخلية المناظرة طريق عن شغورها  سد

 .................................................................................. مدين زهرة بلدية لفائدة  2021
 المناصفة اإلدارية اللجان حداثبإ يتعلق 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 ....................................................................................................مدين زهرة ببلدية
  مركزي تصويت مكتب بإحداث يتعلق 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021  لسنة 5 عدد قرار

 .....................................مدين زهرة ببلدية المناصفة اإلدارية الجان انتخابات على لالشراف
 الخصباء القلعة

 التهيئة مثال على مصادقة بقرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار
 ..................................................الخصبة القلعة ببلدية الصالح أحمد سيدي لقرية الخاص

 النفيضة

 النفيضة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020 لسنة 59 عدد قرار
 مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 ديسمبر 11 في مؤرخ
  .....2020 سنة بعنوان النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 النفيضة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 10 في مؤرخ 2020  لسنة 60 عدد قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 ديسمبر 11 في مؤرخ

 .............2020 سنة بعنوان النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 المنارة بنبلة

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 مارس 14  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار
 بعنوان المنـارة بنبلة بلدية لفائدة المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

 ............................................................................................................2021 سنة
 المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2021 مارس 14  في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
 ...............................................................................................................العمومية

 طوزة

 مهني  امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار
 ..................................2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من العملة لترقية

 العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   ةلسن 2 عدد قرار

 .............................2021 سنة  بعنوان  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من  ترقيتهم المزمع

3257 

3258 

3259 

3260 

 

 

3261 

 

3262 

 

 

3264 

 

 

 

3265 

 

 

3266 

 

3267 

 

3268 

 

 

3269 

 

 

 

3269 

 

 

3269 

 

 

 

3270 

 

 

3271 

 

 

3272 

 

3273 



  3251صفحـة   2021جوان  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   37عـــــدد 

 هبيرة

 التهيئة مثال يخض استقصاء بإعالن يتعلق 2021 ماي 18  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار
 ..............................................................................................هبيرة ديةلبل العمرانية

 قرمدة

 بلدي سوق بإحداث يتعلق بقرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار
 ..................................................................بقرمدة البلدية األسواق بمجمع الدواب لبيع
 معاليم في بالتخفيض يتعلق بقرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 ..................................للعموم المفتوحة للمحالت العام بالطريق المساح واستغالل اإلشهار

 

  

 

 

3274 

 

 

3275 

 

3275 



  37عــــــدد   2021جوان  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3252صفحــة 

  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  تونس

  

 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد رقرا

 إمضاء بتاريخ يتعلق مادّي خطأ بإصالح يتعلق 2020

 لرخص والمخالفة المنجزة المباني وضعية تسوية قرار

  . البناء

     

 في مؤرّخ 2020 لسنة 46 عدد قرار  : الخطأ بيــــان

 الرسمية بالجريدة نشره تمّ  والذي 2020 نوفمبر 26

 عدد تحت 2021 مارس 05 بتاريخ حليةالم للجماعات

  . 740 صفحة 11

 عن عوضا 2020 نوفمبر 27 في مؤرّخ  : الخطأ إصالح

  . ( بالجريدة الملحق أنظر )  2020 نوفمبر 26

  بلدية رئيس     
  الرحيم عبد بن  سعاد

  

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

  المرسى

  

 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 المبني المرّبع للمتر المرجعي الثّمن جعةبمرا يتعلق

  .الّسكنية الصّبغة ذات بالعقارات المتعلّق

 المرّبع للمتر المرجعي الثّمن بمراجعة يتعلّق قـــــــرار

  الّسكنية الصّبغة ذات بالعقارات المتعلّق المبني

  : إطّالعه بعد ، المرسى بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي 09 في

   ، المحليّـــــة

 28 في المؤرّخ 2017 لسنة 397 عدد األمر على و

 والحدّ  األدنى الحدّ  بضبط المتعلّق 2017 مارس

  للثّمن األقصى

 أصناف من صنف لكلّ  المبني المربّع للمتر المرجعي

  ، مبنيّةال العقارات على للمعلوم الخاضعة العقارات

 المتعلّق 1912 أفريل 06 في المؤرّخ األمر على و 

  ، المرسى بلدية بإحداث

 المجلس رئيــــس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى   

 04 اإلثنين يوم المنعقــدة المرسى لبلديّة البلدي

   ، 2019نوفمبر

 اإلستثنائيّة دورته في البلدي المجلس مداولة على و

 2020 ديسمبر 30 اإلربعاء يوم المنعقدة 2020 لسنة

   حول

 المتعلّق المبني المرّبع للمتر المرجعي الثمن مراجعة

  .الّسكنية الصّبغة ذات بالعقارات

   يلـي مـا قــرّر

 المرّبع للمتر المرجعي الثمن إعتماد يتمّ  : األوّل الفصل

 وفقا الّسكنية الصّبغة ذات بالعقارات المتعلّق المبني

  .(الملحقة الوثيقة أنظر) التّالي للجدول

 ُمكلّفان األداءات مصلحة و العام الكاتب : الثّاني الفصل

  .القرار هذا بتطبيق

 01 تاريخ من القرار بهذا العمل يجري : الثّالث الفصل

  . 2021 جانفي

  البلديـــة رئيـس
  بوراوي  معز

  

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

  منوبة

  

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 25 عدد قرار

 مهنس رتبة الى للترقية مناظرةداخلية فتح بقرار يتعلق

  رئيس

  قــــــــــــــــــــــــرار

 2021 جوان 03 في مؤرخ منوبة بلدية رئيس من

 الى للترقية بالملفات  داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 االدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

  . منوبة بلدية لفائدة العمومية
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  ، منوبة بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعه بعد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية لصبغةا ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 23/09/2011 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1942 جويلية 23 في المؤرخ االمر وعلى

  . منوبة بلدية باحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى

 سلكبال الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق افريل

 جميع وعلى  العمومية االدارات لمهندسي المشترك

 2285 عدد االمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص

  . 2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات والترسيم والترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي راالم وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

   . واعضائها

 14 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير منشور وعلى

 تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ

 والترقية االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلقة االحكام

  . بالبلديات والترسيم

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم ضبط قرار ىوعل

 المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة الى للترقية

  . منوبة بلدية لفائدة العمومية االدارات لمهندسي

  :يلي ما قرر

 2021 جويلية 12 يوم منوبة ببلدية تفتح : االول الفصل

 الى للترقية بالملفات  داخلية مناظرة الموالية وااليام 

 االدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

   2021 سنة بعنوان العمومية

 شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد : الثاني الفصل

   (01) واحدة بخطة

 جوان 12 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل

2021 .  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  عمارة بن  سليم

  

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 26 عدد قرار

  الخارجية المناظرة تظيم ضبط بقرار يتعلق

  قــــــــــــــــــــــــرار

 2021 جوان 03 في مؤرخ منوبة بلدية رئيس من

 بالملفات  الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 المشترك بالسلك رئيس دسمهن إلى للترقية

  . منوبة بلدية لفائدة العمومية االدارات لمهندسي

  ، منوبة بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعه بعد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 23/09/2011 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى

 بالسلك الخاص اسياألس النظام بضبط المتعلق افريل

 جميع وعلى  العمومية االدارات لمهندسي المشترك

 2285 عدد األمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص

  . 2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   تبالبلديا والترسيم والترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

   . واعضائها

  :يلي ما قرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : االول الفصل

 المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة الى للترقية

  . القرار هذا الحكام وفقا العمومية االدارات لمهندسي
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 الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن :الثاني الفصل

 بالسلك رئيس مهندس رتبة الى للترقية بالملفات

 اليه المشار العمومية االدارات لمهندسي المشترك

 رتبتهم في المترسمون االول المهندسون اعاله

 على اقدمية سنوات (5) خمس شروط فيهم والمتوفرة

  . الترشحات حتم تاريخ في الرتبة هذه في االقل

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 منوبة بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

 دون منوبة بلدية الى بالنظر الراجعين االعوان ولفائدتها

  . سواهم

   : القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  ، المناظرة جنةل اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا ان اعاله اليها

 وجوبا المطالب هذه وتسجل االداري التسلسل

 المترشح اليها ينتمي التي لالدارة الضبط بمكتب

  : التالية بالوثائق مصحوبة وتكون

   ذاتية، سيرة-

 المقدمة للخدمات المبينة ائقالوث على يحتوي ملف-

  ، باالدارة المترشح قبل من

 األنشطة يتضمن المترشح قبل من اعداده يتم تقرير-

 األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال

 في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتين

 ( .....تكوينية دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقيات

 والمنشورات والبحوث األعمال نم نسخة االقتضاء وعند

 اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون

  . المترشح إليها ينتمي التي

 ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : الخامس الفصل

 تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسّجل

 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل

  . االرسال

 ينتمي التي االدارة رئيس تولىي :السادس الفصل

 و (0) صفر بين يتراوح عدد اسناد المترشح اليها

 المترشح بها قام التي لالنشطة تقييما (20) عشرين

 فتح لسنة السابقتين االخيرتين السنتين خالل

  : على باالعتماد المناظرة

  ، العمل تنظيم-

  ، الخدمة نوعية-

  ، والبحوث والتأطير التكوين اعمال-

  . عليها المتحصل والنتائج المنجزة عمالاال-

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : السابع الفصل

 منوبة بلدية رئيس من قرار بمقتضى اليها المشار

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  . المناظرة في

 وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط-

  ، المترشحين ملفات

 و (0) صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد اسناد-

  ،(20) عشرين

  ، ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح-

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

 باالعتماد الجدارة حسب حينالمترش وترتيب القرار

 عدد حدود وفي عليها المتحصل االعداد مجموع على

 او مترشحان تحصّل واذا شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 األقدمية هذه تساوت واذا الرتبة في القدمهم االولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 الناجحين المترشحين قائمة طتضب : التاسع الفصل

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

 لجنة من وباقتراح البلدية رئيس قبل من العمومية

  . المناظرة

  بلدية رئيس
  عمارة بن  سليم

  

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 27 عدد قرار

 بالملفات. داخلية المناظرة تظيم ضبط بقرار يتعلق

  . أول تقني الى للترقية

  قــــــــــــــــــــــــرار

 2021 جوان 03 في مؤرخ منوبة بلدية رئيس من

 بالملفات  الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 المشترك التقني بالسلك أول تقني الى للترقية

  . منوبة بلدية لفائدة العمومية اتلالدار

  ، منوبة بلدية رئيس إنّ 
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 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعه بعد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعاتو الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 23/09/2011 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق افريل

 جميع وعلى العمومية راتلالدا المشترك التقني

 2285 عدد االمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص

  . 2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلديات والترسيم والترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

   . واعضائها

  :يلي ما قرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : االول الفصل

 المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة الى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لالدارات

 خليةالدا للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل

 التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 أعاله اليه المشار العمومية لالدارات المشترك

 والمتوفرة رتبتهم في المترسمون األول المهندسون

 االقل على اقدمية سنوات (5) خمس شروط فيهم

  . الترشحات حتم تاريخ في الرتبة هذه في

 بالملفات خليةالدا المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 منوبة بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

 دون منوبة بلدية الى بالنظر الراجعين االعوان ولفائدتها

  . سواهم

   : القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة ينالمترشح على يجب :الرابع الفصل

 طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا ان أعاله اليها

 وجوبا المطالب هذه وتسجل االداري التسلسل

 المترشح اليها ينتمي التي لالدارة الضبط بمكتب

  : التالية بالوثائق مصحوبة وتكون

   ذاتية، سيرة-

 المقدمة للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف-

  ، االدارةب المترشح قبل من

 األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير-

 األخيرتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال

 في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتين

 ( .....تكوينية دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقيات

 والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند

 اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا يرالتقر هذا ويكون

  . المترشح إليها ينتمي التي

 ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : الخامس الفصل

 تاريخ ويكون الترشح قائمة ختم تاريخ بعد يسّجل

 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل

  . اإلرسال

 ينتمي التي االدارة رئيس يتولى :السادس الفصل

 و (0) صفر بين يتراوح عدد اداسن المترشح اليها

 المترشح بها قام التي لالنشطة تقييما (20) عشرين

 فتح لسنة السابقتين االخيرتين السنتين خالل

  : على باالعتماد المناظرة

  ، العمل تنظيم-

  ، الخدمة نوعية-

  ، والبحوث والتأطير التكوين اعمال-

  . عليها المتحصل والنتائج المنجزة االعمال-

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : لسابعا الفصل

 منوبة بلدية رئيس من قرار بمقتضى اليها المشار

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  . المناظرة في

 وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط-

  ، المترشحين ملفات

 و (0) صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد اسناد-

  ،(20) عشرين

  ، ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح-

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

 باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب القرار
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 عدد حدود وفي عليها متحصلال األعداد مجموع على

 او مترشحان تحصّل واذا شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 األقدمية هذه تساوت واذا الرتبة في القدمهم األولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 الناجحين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نهائيا

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

 لجنة من وباقتراح البلدية رئيس قبل من العمومية

  . المناظرة

  بلدية رئيس
  عمارة بن  سليم

  

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

  الحمامات

  

 2021 أفريل 30  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 الفضاءات استغالل معاليم في الترفيع بقرار يتعلق

  للتمارين المخصصة  الرياضية

 القرار من األول بالفصل  المضبوطة المعاليم تنقيح يتم

 بضبط والمتعلق 2016 مارس 18 في المؤرخ البلدي

 في بالترفيع وذلك الرياضية المنشآت استغالل معاليم

   للتمارين المخصصة الرياضية الفضاءات كراء معاليم

  يةبلد رئيس
  مراد معز

  

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

  الميدة

  

 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  برامج واضع رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق

  

  ، الميدة بلدية رئيس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى        

 بمجلة ــقالمتعلــ 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .منــه 265 الفصل خاصة و المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 القانون خاصة و تممته أو تقحته التي النصوص جميـــع

  . 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة ــدد20عــ

 سبتمبر 24 في المؤرخ 1075 عدد األمر على و       

  .الميدة بلدية بإحداث المتعلق 1984

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى    

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  ، وأعضائها الحكومة

 في المـــؤرخ 2019 لسنة ــدد291 عـ األمر وعلى   

 االنتداب آليات و صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22

  ، بالبلديات الترسيم و الترقبة و

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى    

 المتعلق  2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

  بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 03 في المؤرخ الميدة بلدية رئيس قرار على و    

 سد المراد الخطط عدد بضبط المتعلق 2020 نوفمبر

 بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق عن شغورها

    2020 سنة بعنوان

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و     

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020

 تقنيي و محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و     

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح والمتعلق 2020

 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك رامجب واضع رتبة إلى

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 و البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد قرار على و   
 مارس 24 في المؤرخ الميدة بلدية رئيسة من باقتراح

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2021

 ليمحل بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية بالملفات

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و

2020  

 الداخلية المناظرة لجنة جلسة محضر على و     

 محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى بالملفات للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و

 مارس 31 بتاريخ الميدة بلدية بمقر المنعقدة  2020

2021   
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 و 2019 ديسمبر 05 في المؤرخ القرار ىعل و    

 مخبر تقني فرحات أيمن :السيد بتدرج المتعلق

 19 من بداية 6 التأجير مستوى 6 الدرجة اعالمية

  2019 ديسمبر

  يلــــــي مــــا قــــــــــــرر

 المعرف فرحات أيمن : السيد ترقية تقع: األول الفصل

 تقني رتبة من الميدة ببلدية 0035533221 الوحيد

 بيانات حسب برامج واضع رتبة إلى  اعالمية مخبر

  : التالي الجدول

 اإلدارية الحاليةالوضعية االدارية الوضعية

  المالي الجديدةالمفعول

 األساسياألقدمية التأجيرالمرتب الدرجةمستوى الرتبة

 التأجيرالمرتب الدرجةالرتبةالدرجةمستوى في

  الدرجة في االساسياألقدمية

 واضع66387.75019/12/2019اعالمية مخبر تقني

  33459.5001/4/20211/4/2021برامج

 تدوم تربص لفترة باألمر المعني يخضع :2 الفصـل

 بالصنف ترتيبه أو ترسيمه إما بانتهائها يقع سنتين

  األدنى

 للمالية قابضها و للبلدية العام الكاتب : 3 الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه فيما كل مكلفان

         القــابــض تأشيــرة      

  بلدية رئيس 
  بنحمودة  شفيقة

  

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

 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  مستشار متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق

  

  ، الميدة بلدية رئيس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد

 مؤرخال 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلــــق 2018 ماي 09 في

  .منــه 265 الفصل خاصة و المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 ىعل و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 القانون خاصة و تممته أو تقحته التي النصوص جميـــع

  . 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة ــدد20عــ

 1984 سبتمبر 24 في المؤرخ 1075 عدد األمر على و

  .الميدة بلدية بإحداث المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد  األمر وعلى

 خاصال االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، 2012 العمومية لالدارات المشترك اإلداري  بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  ، وأعضائها الحكومة

 في المـــؤرخ 2019 لسنة ــدد 291 عـ األمر وعلى 

 االنتداب آليات و صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22

  ، بالبلديات الترسيم و بةالترق و

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 المتعلق  2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

  بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 نوفمبر 03 في المؤرخ الميدة بلدية رئيس قرار على و

 شغورها سد المراد الخطط عدد بضبط علقالمت 2020

 بعنوان بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق عن

    2020 سنة

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقية

  2020 سنة بعنوان موميةالع لالدارات المشترك

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح والمتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات

 و البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد قرار على و
 08 في المؤرخ الميدة بلدية ئيسةر من باقتراح

 المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020 ديسمبر

 مستشار متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بعنوان العمومية لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة

 للترقية الداخلية المناظرة لجنة جلسة محضر على و

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

   2021 مارس 31 بتاريخ الميدة بلدية بمقر المنعقدة
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 سبتمبر 29 في المؤرخ ـدد3558عـ األمر على و

 متصرف العقربي أمال السيدة بتكليف المتعلق 2014

 ببلدية المالية و اإلدارية الشؤون مصلحة رئيسة بمهام

  الميدة

 المتعلق و 2019 ديسمبر 05 في المؤرخ القرار ىعل و

 7 الدرجة متصرف العقربي آمال : السيدة بتدرج

  2019 ديسمبر 19 من بداية 7 التأجير مستوى

 17 في المؤرخ باألمر المعني إدماج قرار على و    

 لسنة 115 عدد األمر تطبيق إطار في 2020 ديسمبر

2020  

  ييلــــــ مــــا قــــــــــــرر

 العقربي آمال : السيدة ترقية تقع: األول الفصل

 رتبة من الميدة ببلدية 0082116863 الوحيد المعرف

 بيانات حسب مستشار متصرف رتبة الى متصرف

  : التالي الجدول

 اإلدارية الحاليةالوضعية االدارية الوضعية

  المالي الجديدةالمفعول

 األساسي المرتب التأجير مستوى الدرجة الرتبة
 التأجير مستوى الدرجة الرتبة الدرجة في ألقدميةا

  الدرجة في األقدمية األساسي المرتب

 متصرف77575.25019/12/2019متصرف

  55657.0001/4/20211/4/2021مستشار

 تدوم تربص لفترة باألمر المعنية تخضع :2 الفصـل

 بالصنف ترتيبها أو ترسيمها إما بانتهائها يقع سنتين

  األدنى

 للمالية قابضها و للبلدية العام لكاتبا : 3 الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه فيما كل مكلفان

                 القــابــض تأشيــرة      

  بلدية رئيس
  بنحمودة  شفيقة

  

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

 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  مساعد متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق

  

  ، الميدة بلدية سرئي إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلــــق 2018 ماي 09 في

  .منــه 265 الفصل خاصة و المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 القانون خاصة و تممته أو تقحته التي النصوص جميـــع

  . 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة ــدد20عــ

 1984 سبتمبر 24 في المؤرخ 1075 عدد األمر على و

  .ميدةال بلدية بإحداث المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد  األمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، 2012 العمومية لالدارات المشترك اإلداري  بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  ، وأعضائها الحكومة

 في المـــؤرخ 2019 لسنة ــدد 291 عـ األمر وعلى 

 االنتداب آليات و صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22

  ، بالبلديات الترسيم و الترقبة و

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 المتعلق  2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

  بالبلديات الترسيم و الترقية و باالنتدا

 نوفمبر 03 في المؤرخ الميدة بلدية رئيس قرار على و

 شغورها سد المراد الخطط عدد بضبط المتعلق 2020

 بعنوان بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق عن

    2020 سنة

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح والمتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

  2020 سنة بعنوان العمومية اتلالدار

 و البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد قرار على و
 08 في المؤرخ الميدة بلدية رئيسة من باقتراح

 المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020 ديسمبر

 مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
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 بعنوان العمومية لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة

 للترقية الداخلية المناظرة لجنة جلسة محضر على و

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى بالملفات

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

   2021 مارس 31 بتاريخ الميدة بلدية بمقر المنعقدة

 17 في المؤرخ باألمر المعنية إدماج قرار على و

 لسنة 115 عدد األمر تطبيق إطار في 2020 ديسمبر

2020  

 المتعلق و 2019 ديسمبر 05 في المؤرخ القرار على و

 الدرجة تصرف كاتب بننصر القادر عبد : السيد بتدرج

  2019 ديسمبر 19 من بداية 12 التأجير مستوى 12

  يلــــــي مــــا قــــــــــــرر

 بننصر القادر عبد : السيد ترقية تقع: األول الفصل
 رتبة من الميدة ببلدية 0080174338 الوحيد رفالمع

 بيانات حسب مساعد متصرف رتبة إلى تصرف كاتب
  : التالي الجدول

 الجديدة اإلدارية الوضعية الحالية اإلدارية الوضعية
  المالي المفعول

 األساسي المرتب التأجير مستوى الدرجة الرتبة
 التأجير مستوى الدرجة الرتبة الدرجة في األقدمية
  الدرجة في األقدمية األساسي المرتب

 متصرف1212420.75019/12/2019تصرف كاتب

  77492.7501/4/20211/4/2021مساعد

 تدوم تربص لفترة باألمر المعني يخضع :2 الفصـل

 بالصنف ترتيبه أو ترسيمه إما بانتهائها يقع سنتين

  األدنى

 للمالية قابضها و للبلدية العام الكاتب : 3 الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه فيما كل مكلفان

                 القــابــض تأشيــرة

  بلدية رئيس  
  بنحمودة  شفيقة

  

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

 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق

  ، الميدة بلدية رئيس إن    

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون لىوع

 الجماعات بمجلة المتعلــــق 2018 ماي 09 في

  .منــه 265 الفصل خاصة و المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية سساتالمؤ

 القانون خاصة و تممته أو تقحته التي النصوص جميـــع

  . 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة ــدد20عــ

 1984 سبتمبر 24 في المؤرخ 1075 عدد األمر على و

  .الميدة بلدية بإحداث المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد  األمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 ريفيف

  ، 2012 العمومية لالدارات المشترك اإلداري  بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  ، وأعضائها الحكومة

 في المـــؤرخ 2019 لسنة ــدد 291 عـ األمر وعلى 

 االنتداب آليات و صيغ بضبط تعلقوالم 2019 مارس 22

  ، بالبلديات الترسيم و الترقبة و

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 المتعلق  2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

  بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 نوفمبر 03 في المؤرخ الميدة ةبلدي رئيس قرار على و

 شغورها سد المراد الخطط عدد بضبط المتعلق 2020

 بعنوان بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق عن

    2020 سنة

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020

 المشترك اإلداري لكبالس متصرف رتبة إلى للترقية

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح والمتعلق 2020

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  2020 سنة بعنوان العمومية

 و البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد قرار على و
 08 في المؤرخ الميدة بلدية رئيسة من باقتراح

 المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020 ديسمبر
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك اإلداري



  37عــــــدد   2021جوان  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3260صفحــة 

 للترقية الداخلية المناظرة لجنة جلسة محضر على و

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف تبةر إلى بالملفات

 بمقر المنعقدة  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات

   2021 مارس 31 بتاريخ الميدة بلدية

 17 في المؤرخ باألمر المعنية إدماج قرار على و

 لسنة 115 عدد األمر تطبيق إطار في 2020 ديسمبر

2020  

 قالمتعل و 2021 جانفي 11 في المؤرخ القرار على و
 مساعد متصرف الزيادي سندس : السيدة بتدرج

 ديسمبر 19 من بداية 7 التأجير مستوى 7 الدرجة

2020  

  يلــــــي مــــا قــــــــــــرر

 الزيادي سندس : السيدة ترقية تقع: األول الفصل

 رتبة من الميدة ببلدية 2315062927 الوحيد المعرف

 بيانات حسب متصرف رتبة إلى مساعد متصرف

  : التالي جدولال

 الجديدة اإلدارية الوضعية الحالية اإلدارية الوضعية
  المالي المفعول

 األساسي المرتب التأجير مستوى الدرجة الرتبة
 التأجير مستوى الدرجة الرتبة الدرجة في األقدمية
  الدرجة في األقدمية األساسي المرتب

 متصرف77492.50019/12/2020مساعد متصرف

44548.2501/4/20211/4/2021  

 تدوم تربص لفترة باألمر المعنية تخضع :2 الفصـل

 بالصنف ترتيبها أو ترسيمها إما بانتهائها يقع سنتين

  األدنى

 للمالية قابضها و للبلدية العام الكاتب : 3 الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه فيما كل مكلفان

                 القــابــض تأشيــرة

  بلدية رئيس  
  نحمودةب  شفيقة

  

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

 2021 أفريل 6  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  تصرف كاتب رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق

  ، الميدة بلدية رئيس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلــــق 2018 ماي 09 في

  .منــه 265 الفصل خاصة و ليةالمح

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 القانون خاصة و تممته أو تقحته التي النصوص جميـــع

  . 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة ــدد20عــ

 1984 سبتمبر 24 في المؤرخ 1075 عدد األمر على و

  .الميدة بلدية بإحداث المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد  األمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، 2012 العمومية لالدارات المشترك اإلداري  بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  ، وأعضائها الحكومة

 في المـــؤرخ 2019 لسنة ــدد 291 عـ األمر وعلى 

 االنتداب آليات و صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22

  ، بالبلديات الترسيم و الترقبة و

 البيئة و المحلية ونالشؤ وزير السيد منشور وعلى

 المتعلق  2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

  بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 نوفمبر 03 في المؤرخ الميدة بلدية رئيس قرار على و

 شغورها سد المراد الخطط عدد بضبط المتعلق 2020

 بعنوان بالملفات للترقية الداخلية ةالمناظر طريق عن

    2020 سنة

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدية رئيسة قرار على و

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح والمتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات

 و البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد قرار على و
 08 في المؤرخ الميدة بلدية رئيسة من باقتراح

 المناظرة لجنة ةبتركيب المتعلق 2020 ديسمبر

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
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 بعنوان العمومية لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة

 للترقية الداخلية المناظرة لجنة جلسة محضر على و

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى بالملفات

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

   2021 مارس 31 بتاريخ الميدة بلدية بمقر قدةالمنع

 17 في المؤرخ باألمر المعنية إدماج قرار على و

 لسنة 115 عدد األمر تطبيق إطار في 2020 ديسمبر

2020  

 المتعلق و 2019 ديسمبر 05 في المؤرخ القرار على و

 الدرجة إدارة مستكتب هللا بنعبد مراد : السيد بتدرج

  2019 أكتوبر 08 من بداية 12 التأجير مستوى 12

  يلــــــي مــــا قــــــــــــرر

 المعرف هللا بنعبد مراد : السيد ترقية تقع: األول الفصل

 رتبة من الميدة ببلدية 0055651021 الوحيد

 بيانات حسب تصرف كاتب رتبة إلى إدارة مستكتب

  : التالي الجدول

 اإلدارية الحاليةالوضعية االدارية الوضعية

  المالي دةالمفعولالجدي

 األساسياألقدمية التأجيرالمرتب الدرجةمستوى الرتبة

 التأجيرالمرتب الدرجةالرتبةالدرجةمستوى في

  الدرجة في األساسياألقدمية

 كاتب1212344.75008/10/2019إدارة مستكتب

  77393.2501/4/20211/4/2021تصرف

 تدوم تربص لفترة باألمر المعني يخضع :2 الفصـل

 بالصنف ترتيبه أو ترسيمه إما بانتهائها يقع سنتين

  األدنى

 للمالية قابضها و للبلدية العام الكاتب : 3 الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه فيما كل مكلفان

                               القــابــض تأشيــرة
  بلدية رئيس                                            

  بنحمودة  شفيقة

  

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

  الفحص

  

 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 31 عدد قرار

 للترقية داخلية مناظرة تنظيم كيفية بقرار يتعلق 2021

  تصرف كاتب رتية الى

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق الفحص بلدية رئيس من قرار

 كاتب رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

  . العمومية لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك تصرف

   الفحص بلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة نالعوا

 النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته او نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ االمر وعلى

  الفحص، بلدية باحداث

 25 في المؤرخ 2019 لسنة 115 عدد االمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2019 فيفري

  . العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

 الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

  .منه الرابع

  يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :االول الفصل

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى

 الحكام وفقا الفحص بلدية لفائدة العمومية لالدارات

  . القرار هذا

 الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن : الثاني الفصل

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات

 االدارة مستكتبو العمومية لالدارات كالمشتر

 (5) خمس شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون

 تاريخ في الرتبة هذه في االقل على اقدمية سنوات

  . الترشحات ختم

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 الفحص بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

 المحلية الجماعة الى بالنظر نالراجعي االعوان ولفائدة

  .سواهم دون

  :القرار هذا ويضبط

  المناظرة فتح تاريخ -
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  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان اعاله اليها

  :ةالتالي بالوثائق مصحوبة الفحص

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-
 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح
  .ينوبه من او االدارة

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة-
   العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة-
   الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة-
  .باالمر للمعني ادارية

  .العلمية الشهائد من لالصل مطابقة نسخ-

 او التاديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 اي من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة خيرةاال سنوات الخمس خالل تاديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة

 او التكوينية الدورات شهائد من لالصل مطابقة نسخ-

 تم والتي المترشح فيها شارك التي الملتقيات

 رتبة في التسمية منذ االدارة قبل من تنظيمها

  . ادارة مستكتب

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب يلالتسج تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  االرسال تاريخ معرفة على دليال

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 بلدية رئيس من قرار بمقتضى اعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الفحص

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيبو الملفات تقييم -
  الغرض في المحددة

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى :السادس الفصل
 والعشرين (0)الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد
 في واتقانه بعهدته المنوط للمهام ادائه عن يعبر (20)
  .لعمله ادائه

 ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل
  : يلي كما المترشحين

  .للمترشح العامة االقدمية-

  .للمترشح الرتبة في االقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى او الشهائد-

 من فيها المرخص او المنظمين الملتقيات و التكوين-
 او ادارة مستكتب رتبة في التسمية منذ االدارة قبل
  .راقن

  .والمواظبة السيرة-

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-
  . اعاله 6 بالفصل اليه والمشار للمترشح

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى ويسند

 من بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط (20)والعشرين

  . المناظرة لجنة اعضاء قبل

 اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل

 القرار هذا الحكام طبقا المعروضة الملفات قييمت

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل واذا عليها المتحصل االعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة او

 االقدمية تساوت واذا الرتبة في القدمهم االولوية تكون

  . سنا الكبرهم االولوية تعطى

 في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع لفصلا

 بلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من وباقتراح  الفحص

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :العاشر الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس    
  السعيدي  الطارق

  

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

 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 32 عدد قرار

 للترقية داخلية مناظرة تنظيم كيفية بقرار يتعلق 2021

  تصرف كاتب

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق الفحص بلدية رئيس من قرار
 كاتب رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

  . العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف

   الفحص بلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد
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 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة العوان

 النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات ةالعمومي

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته او نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ االمر وعلى

  الفحص، بلدية باحداث

 25 في المؤرخ 2019 لسنة 115 عدد االمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2019 فيفري

  . العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

 الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

  .منه الرابع

  يلي ما قرر

 للترقية تبالملفا الداخلية المناظرة تنظم :االول الفصل

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى

 الحكام وفقا الفحص بلدية لفائدة العمومية لالدارات

  . القرار هذا

 الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن : الثاني الفصل

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات

 االدارة مستكتبو العمومية لالدارات المشترك

 (5) خمس شرط فيهم والمتوفر رتبهم في مترسمونال

 تاريخ في الرتبة هذه في االقل على اقدمية سنوات

  . الترشحات ختم

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 الفحص بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

 المحلية الجماعة الى بالنظر الراجعين االعوان ولفائدة

  .سواهم دون

  :القرار هذا ويضبط

  المناظرة فتح تاريخ -

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان اعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة الفحص

 خدماتلل الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من او االدارة

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة-

   العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة-

   الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة-

  .باالمر للمعني ادارية

  .العلمية الشهائد من لالصل مطابقة نسخ-

 او التاديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 اي من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة االخيرة سنوات الخمس خالل تاديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة

 او التكوينية الدورات شهائد من لالصل مطابقة نسخ-

 تم والتي المترشح فيها شارك التي الملتقيات

 رتبة في التسمية منذ االدارة قبل من تنظيمها

  . ادارة مستكتب

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  الرسالا تاريخ معرفة على دليال

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 بلدية رئيس من قرار بمقتضى اعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى الفحص

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  الغرض في المحددة

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى :السادس الفصل

 والعشرين (0)الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد

 في واتقانه بعهدته المنوط للمهام ادائه عن يعبر (20)

  .لعمله ادائه

 ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل

  : يلي كما المترشحين

  .للمترشح العامة االقدمية-

  .للمترشح الرتبة في االقدمية-
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  للمترشح التعليمي المستوى او الشهائد-

 من فيها المرخص او المنظمين الملتقيات و التكوين-

 او ادارة مستكتب رتبة في التسمية منذ االدارة قبل

  .راقن

  .والمواظبة السيرة-

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-

  . اعاله 6 بالفصل اليه والمشار للمترشح

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى ويسند

 من بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط (20)والعشرين

  . المناظرة لجنة اعضاء قبل

 اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل

 القرار هذا الحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل واذا عليها المتحصل االعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة او

 االقدمية تساوت واذا الرتبة في القدمهم االولوية تكون

  . سنا الكبرهم االولوية تعطى

 في بولينالمق المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل

 بلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من وباقتراح  الفحص

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :العاشر الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  السعيدي  الطارق

  

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

  الماتلين

  

 جانفي 17  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  رئيس متصرف رتبة الى ترقية بقرار يتعلق 2021

   بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ترقية قرار

   الماتلين بلدية رئيس إنٌ 

 المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون على اإلطالع بعد

 النظام بضبط المتعلق و 1983 ديسمبر 12 في

  ألعوان العام األساسي

 لمؤسساتا و المحلية العمومية الجماعات و الدولة

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  تممته؛ أو نقحته التي

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بين المطابقة بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  السلك رتب درجات

  ؛ العمومية لإلدارات المشترك اإلداري 

 رخالمؤ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 بين المطابقة بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  السلك رتب درجات

 مستويات و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري 
  التأجير؛

 داخلية مناظرة بنجاح إجتاز باألمر المعني أن وحيث
  رئيس؛ متصرف رتبة إلى لإلرتقاء بالملفات

 بتاريخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى
  ؛ 23/12/2020

 باألمر؛ (ة) للمعني إدارية وضعية آخر بضبط والمتعلق 
FF02020AVI0000298 عدد القرار وعلى    

  يلــي ما قــــرٌر

  عزوز نبيل      السيٌد يرتقي  :األٌول الفصل

  المــاتلين بلديـة : التعيين                   

   مستشار متصرف : رتبة من                   

  رئيس متصرف : رتبة الى                   

   : التالي الجدول لبيانات طبقا

                                   الجديدة اإلدارية الوضعية

  القديمة اإلدارية الوضعية                 

 التأجير .م الدرجة  في األقدمية الرتبة في األقدمية
 .م الدرجة في األقدمية الرتبة في األقدمية الدرجة

  الدرجة التأجير

01/01/202101/01/20218      6 04/09/2014    

04/09/2020    7          7  

  18/01/2021 في

  بلدية رئيس
  زغبيب حمدي

  

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

 2021 ماي 18  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

  رئيس متصرف رتبة الى ترقية بقرار يتعلق

  ترقية قرار

  ( بالملفات داخلية ظرةمنا طريق عن)



  3265صفحـة   2021جوان  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   37عـــــدد 

   الماتلين بلدية رئيس إنٌ       

 المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون على اإلطالع بعد

 النظام بضبط المتعلق و 1983 ديسمبر 12 في

  ألعوان العام األساسي

 المؤسسات و المحلية العمومية الجماعات و الدولة

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  تممته؛ أو نقحته تيال

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بين المطابقة بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  السلك رتب درجات

  ؛ العمومية لإلدارات المشترك اإلداري 

 المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 بين المطابقة بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  السلك رتب درجات

 مستويات و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري 

  التأجير؛

 داخلية مناظرة بنجاح إجتازت باألمر المعنية أن وحيث
  رئيس؛ متصرف رتبة إلى لإلرتقاء بالملفات

 بتاريخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى
  ؛ 27/04/2021

 ؛باألمر (ة) للمعني إدارية وضعية آخر بضبط والمتعلق 
FF020AVI000029 عدد القرار وعلى    

  يلــي ما قــــرٌر

  البحري منا      السيدة ترتقي  :األٌول الفصل

  المــاتلين بلديـة : التعيين                   

   مستشار متصرف : رتبة من                   

  رئيس متصرف : رتبة الى                   

   : التالي الجدول لبيانات طبقا

                                   الجديدة اإلدارية الوضعية

  القديمة اإلدارية الوضعية                  

 التأجير .م الدرجة  في األقدمية الرتبة في األقدمية
 .م الدرجة في األقدمية الرتبة في الدرجةاألقدمية

  الدرجة التأجير

01/05/202101/05/2021   8           6         

10/09/2014       10/09/2020         7          7  

  19/05/2021 في

  بلدية رئيس
  زغبيب حمدي

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

  مدين زهرة

  

 2021 فيفري 2  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  مدين زهرة بلدية اعوان مجموع بضبط يتعلق

  ، مدين زهرة بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علـى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 2011 لسنة 89 األمر وخاصة تممته وأ نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى

   ، مدين زهرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية عاتوالجما الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد االمر على و

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق و 1999 جانفي

 المحلية الجماعات و الدولة موظفي رتب مختلف اليها

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و

  . تممته او هنقحت التي النصوص جميع

 المؤرخ المالية و التخطيط و الداخلية وزيري قرار على و

 الخطط أصناف بضبط المتعلق 1989 نوفمبر 03 في

  . اطارها بقانون أحدثها بلدية لكل الممكن

 الضابط 2019 اوت 09 في المؤرخ البلدي القرار على و

  . مدين زهرة بلدية أعوان لمجموع

 في المنعقد ديالبل المجلس جلسة محضر على و

 فيفري 03 بتاريخ 2021 لسنة األولى العادية دورته

2021 .  

  : يلي ما قــــــرر

 مدين زهرة بلدية أعوان مجموع يضبط : األول الفصل
  : التالي النحو على

   : المشترك اإلداري الســـــــلك( 1
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 الخطط عليهاعدد المصادق الخطط الخططعدد  
  الشاغرة المشغولةالخطط

  010001مستشار ــــرفمتصـــ

  010001متصـــــــرف

  020101تصــــــرف كاتب

  050302إدارة مستكتـــــــــب

  030003     استقبال عـــــــــون

  120408الجملـــــــــــــة

  : العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك السلك (2

 الخطط عدد عليها المصادق الخطط عدد الخطط
  الشاغرة الخطط المشغولة

  010001 عام هندسم

  010100رئيس مهندس

  010001 أول مهنــــدس

  030102الجملــــــــة

  العمومية لإلدارة التقني السلك (3

 الخطط عليهاعدد المصادق الخطط الخططعدد 
  الشاغرة المشغولةالخطط

  010001تقنـــــــــــي

  020002تقنــــي مساعد 

  020101فنــي عـــــــــون

  050104لــــــــــةالجم              

  العملــــــــه ســـلك (4

 الخطط عدد عليها المصادق الخطط عدد الصنف الوحدة
  الشاغرة الخطط عدد المشغولة

  11060006 الوحدة

2060204  

3100505  

  24050104 الوحدة

5050203  

6050203  

7040202  

  38020101 الوحدة

9020002  

10020002  

   471631ة الجملـــــــــــــ

 في المؤرخ سابقه القرار هذا يلغي   :الثاني الفصل
   . 2019 اوت 09

 المالية وقابض بالبلدية العام الكاتب   :الثالث الفصل
   .    القـــــرار هذا بتطبيــــق يخصه فيما كل مكلف بها

   2021 فيفري 03: في مدين زهرة

  بلدية رئيس
  المنصوري  سامي

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

 2021 فيفري 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 شغورها  سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق

 المناظرات و للترقية الداخلية المناظرة طريق عن

 بلدية لفائدة  2021 سنة بعنوان لالنتداب الخارجية

  . مدين زهرة

 على اإلطالعه ،بعد مدين زهرة بلدية رئيس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون ،علـى الدستور

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

 لسنة 112 عدد القانون وعلى.المحلية الجماعات

 بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 األمر

 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى.2011

 ، مدين زهرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل 23
 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية اتوالجماع الدولة عملة بسلك الخاص

 األمر وعلى. اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 جميع وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 2285 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

 األمر وعلى.2014 جوان 30 يف المؤرخ 2014 لسنة

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني

 2826 عدد األمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص

 األمر وعلى2013 جويلية 9 في المؤرخ 2013 لسنة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد

 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 البلدي المجلس جلسة محضر على و.بالبلديات

 بتاريخ 2021 لسنة األولى العادية دورته في المنعقد
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 : األول الفصل: يلي ما قــــــرر. 2021 فيفري 03

 عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد يضبط

 المناظرات و للترقية الداخلية المناظرات طريق

 بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان لالنتداب الخارجية

 بالنسبة ( 1: التالي الجدول بيانات حسب مدين زهرة

 الرتبة: العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك للسلك
 طرق2021 لسنة شغورها سد المراد الخطط عدد

 مهندس تسديدها      المزمع الخطط عدد التسديد

 10 بالملفاتـ داخلية مناظرة طريق عن % 90 ـ01عام

 للسلك بالنسبة ( 012باالختيار الترقية طريق عن %

 الخطط عدد الرتبة: العمومية اإلدارات المشترك التقني

 عدد التسديد طرق2021 لسنة شغورها سد المراد

 المناظرة طريق عن01تقني تسديدها  المزمع الخطط

 ـ: العملة لسلك بالنسبة ( 013 لالنتداب الخارجية

 شغورها سد المراد الخطط عدد الرتبة خارجي انتداب

      المزمع الخطط عدد التسديد طرق2021 لسنة

 المناظرة طريق عن0502 صنف عامل تسديدها

 طريق عن0303 صنف عامل02 لالنتداب الخارجية

 داخلية مناظرة ـ03 لالنتداب الخارجية المناظرة

 المزمع للعملة     الجملي العدد         وحدةالصنفال:

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد ترقيتهم

 باالختيار المرادترقيتهم العملة عدد   (% 50 ) مهني

                       00     050101   الثانية (% 50 )

   2021 فيفري 03: في مدين زهرة  

  بلدية رئيس  
  صوريالمن  سامي

  

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

 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 زهرة ببلدية المناصفة اإلدارية اللجان باحداث يتعلق

  مدين

 07/06/2021 في مؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس من

 زهرة ببلدية المناصفة اإلدارية اللجان باحداث يتعلق

  ، مدين

  مدين زهرة بلدية رئيس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعـــــد

 2018 ماي 09 فــــــــــي المــــــــــؤرخ 2018

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العــام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 لمؤسساتا و المحلية الجماعات و الدولــة العــــوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

  ، تممته او نقحته التي

 المتعلق 1985 افريل 23 في المؤرخ االمر على و

  . مدين زهرة بلدية باحداث

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و

 تسيير و تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

  .اصفةالمتن اإلدارية اللجان

 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر على و

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1999 جانفي

 و المحلية والجماعات الدولة موظفي رتب مختلف اليها
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  . تممته او نقحته التي النصوص جميع

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر على و

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افريل

 العمومية االدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 المؤرخ 2001 لسنة 1748 عدد باالمر المتمم و المنقح

  . 2001 اوت 01 في

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لالدرات المشترك التقني بالسلك

 االمر خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جميع

  ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

   الدولة عملة بسلك الخـــــــــــــــــــــاص

 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

  . اإلدارية

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد مكتوب على و

  . 2021 مارس 08 بتاريخ 1865 عدد بالنيابة

  : يلي ما قـــــــــــــــــــــــــــرر

 المتناصفة اإلدارية اللجان أحدثت : االول الفصل

 زهرة لبلدية بالنظر الراجعين العملة و باالعوان الخاصة

 من 12 بالفصل عليها المنصوص الصالحيات لها مدين

 1983 لسنة 112 عدد أعاله اليه المشار القانون

 و األعوان أصناف تخص 1983 ديسمبر 12 في ؤرخالم
  : أسفله المبينة العملة

   : التالية االسالك بين مشتركة أولى لجنة ـ 1
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  . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري السلك-

  . العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك السلك-

  . العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك-

  : العملة وحدات مختلف بين كةمشتر ثانية لجنة ـ 2

-02-01) األصناف تشمل التي األولى الوحدة عملة-
03 ) .  

-05-04) األصناف تشمل التي الثانية الوحدة عملة-
06-07 ) .  

-09-08) األصناف تشمل التي الثالثة الوحدة عملة-
10 ) .  

 اللجان من لجنة كل أعضاء عدد حدد : الثاني الفصل

 باثنين القرار هذا من األول بالفصل عليها المنصوص

 اختيارهم يتم اإلدارة يمثلون نائبين اثنين و رسميين

 من بقرار تعيينهم يتم و المترسمين الموظفين بين من

 منتخبين نائبين اثنين و رسميين اثنين و البلدية رئيس

 المصاحبة الرزنامة وفق انتخابهم يتم ) األعوان يمثلون

  .( 2021 جويلية 07 يوم

 و رسمي واحد الى األعوان ممثلي عدد فضيخ و
 لنفس التابعين األعوان عدد يكون عندما نائب واحد

  . العشرين عن يقل اللجنة

 اإلدارة ممثلي احد المتناصفة اإلدارية اللجان يتراس
 مصلحة رئيس بخطة مكلفا األقل على يكون أن على

 رئيس من قرار بمقتضى تعيينه يتم و يعادلها ما أو
  . البلدية

 اللجان لمختلف الناخبين قائمات تضبط : الثالث الفصل
 وفق أعاله األول بالفصل المبينة المتناصفة اإلدارية

 المباني بمختلف وتعلق القرار بهذا الملحقة القائمات
 جويلية 07 الى 2021 جوان 14 من للبلدية التابعة

2021 .  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  . المحلية جماعاتلل

    2021 جوان 07  :  في مدين زهرة

  بلدية رئيس
  المنصوري  سامي

  

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

 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 على لالشراف  مركزي تصويت مكتب باحداث يتعلق

  مدين زهرة ببلدية المناصفة اإلدارية الجان انتخابات

 07/06/2021 في مؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس من

   مركزي تصويت مكتب باحداث يتعلق

 ببلدية المناصفة اإلدارية الجان انتخابات على لالشراف

  ، مدين زهرة

  مدين زهرة بلدية رئيس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعـــــد

 2018 ماي 09 فــــــــــي المــــــــــؤرخ 2018

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العــام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولــة العــــوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

  ، تممته او نقحته التي

 المتعلق 1985 افريل 23 في المؤرخ االمر على و

  . مدين زهرة بلدية باحداث

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و

 تسيير و تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان

 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر على و

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1999 جانفي

 و المحلية والجماعات الدولة فيموظ رتب مختلف اليها

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  . تممته او نقحته التي النصوص جميع

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد مكتوب على و

  . 2021 مارس 08 بتاريخ 1865 عدد بالنيابة

 في المؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس السيد قرار على و

 متناصفة إدارية لجان باحداث المتعلق 2021 جوان 07

  . مدين زهرة ببلدية

  : يلي ما قـــــــــــــــــــــــــــرر

 زهرة ببلدية مركزي تصويت مكتب أحدث : االول الفصل

 العملة و األعوان نواب انتخاب لغاية ذلك و مدين

 الممتدة السنوات للثالث المتناصفة اإلدارية باللجان

 من يتكون 31/07/2024 الى 01/08/2021 من

  : ذكرهم  االتي األعضاء

  رئيس بصفة للبلدية العام الكاتب : الغريبي دمحم-

   الجلسة كاتب بصفة تصرف كاتب : المنصوري صبيحة-
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  . االعوان عن مندوب : تقني عون : المنصوري توفيق-

 عن مندوب : 06 صنف عامل مديني المؤمن عبد-

   . العملة

    2021 جوان 07  :  في مدين زهرة

  بلدية رئيس  
  المنصوري  سامي

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

  الخصباء القلعة

  

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار
 لقرية الخاص التهيئة مثال على مصادقة بقرار يتعلق

  الخصبة القلعة ببلدية الصالح أحمد سيدي

 على بالمصادقة يتعلق 2021.06.03 في مؤرخ قرار

 ببلدية الصالح أحمد سيدي لقرية الخاص تهيئةال مثال

   الخصبة القلعة

  بلدية رئيس   
  الشيخاوي  حمزة

  

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

  النفيضة

  

 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار
 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020ديسمبر 11
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى رقيةللت

 النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
  . 2020 سنة بعنوان

 11 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020ديسمبر
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

 النفيضة بلدية فائدةل العمومية لإلدارات المشترك
  . 2020 سنة بعنوان

  النفيضة، بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام ألساسيا النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  النفيضة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 ارسم 22 في

 الترسيم و                                 والترقية االنتداب

  بالبلديات،

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  .وأعضائها

 جويلية 23 في المؤرخ النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020

 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  . النفيضة

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل?

 مناظرة الموالية واأليام 2021مارس 18 الخميس

 تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . 2020 سنة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل?

     . (01) واحدة خطة :بــــــــــــــــــــ

 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :لثالثا الفصل?

  . 2021 فيفري 18 الخميس

      2020 ديسمبر 11 في النفيضة

  بلدية رئيس   
  حمودة  اللطيف عبد
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------------------  

 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار

 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020

 داخلية ناظرةم بفتح يتعلق 2020 ديسمبر 11

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2020 سنة بعنوان

 ديسمبر 11 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020

 لإلدارات كالمشتر التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان النفيضة بلدية لفائدة العمومية

  .النفيضة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  . نفيضةال بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2019 نةلس 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

 الترسيم و                                 والترقية االنتداب

  بالبلديات،

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  .وأعضائها

 أكتوبر 18 في مؤرخال النفيضة بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

  . النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل?

 مناظرة الموالية واأليام 2021مارس 18الخميس

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية

 2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني

.  

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل?

     . (01) واحدة خطة :بــــــــــــــــــــ

 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل?

  . 2021 فيفري 18الخميس

      2020 ديسمبر 11 في النفيضة

  بلدية رئيس    
  حمودة  اللطيف عبد

  

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

  المنارة بنبلة

  

 2021 مارس 14  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 إلى لترقيةل بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 لفائدة المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  2021 سنة بعنوان المنـارة بنبلة بلدية

 مارس 15 في مؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية رئيس من

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 بعنوان المنـارة بنبلة بلدية ةلفائد العمومية لإلدارات

  .2021 سنة

  المنــــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  التونسي، الدستور على اطالعه بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األســاسي القــانون وعلى

 بمجلة المتعلق 2018 مــاي 09 في المؤرخ

  المحلية، الجماعـــات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 مبرديس

 والمؤسسات المحلية والجماعــات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة
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 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى

  والمنـارة، بنبلة لبلدية المحدث

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر وعلى

 النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي

  العمومية،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى

 باالنتدا وآليـات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديــات، والترسيم والترقية

 المنتخب البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  ،2018 جويلية 12 بتاريخ

 15 في المؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية رئيس قرار وعلى

 المنــاظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 مارس

 مســاعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفــات الداخلية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك

  ،2021 سنـة

 بنبلة بلدية بميزانية المرصودة االعتمــادات وعلى

  ،2021 لسنة المنــارة

  :يلـي مــــا قـــــــرّر

 يوم ولفائدتها المنــارة بنبلة ببلدية يفتح :األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية واأليــام 2021 جويلية 30

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفـات

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.   

 شغورها سد المراد الخطط عدد حـّدد :الثاني الفصل

  .(01) واحدة بخطة

 30 يوم الترشحـات قــائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  .2021 جوان

  بلدية رئيس
  مبارك  االسعد

  

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

 2021 مارس 14  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 مارس 15 في مؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية رئيس من

 الداخلية المنــاظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفـات

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  المنــــــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األسـاسي القــانون وعلى

 الجماعـات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فـي المؤرخ

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد انونالقـ وعلى

 العام األســاسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسـات المحلية والجماعــات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر علىو

 النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي

  العمومية،

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى

  .والمنـارة بنبلة لبلدية المحدث

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى

 االنتداب وآليـات صيغ بضبط المتعلق 2019 مـــارس

  بالبلديــات، والترسيم والترقية

 المنتخب البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  ،2018 جويلية 12 بتاريخ

  :يلـي مـــا قـــــــرّر

 بالملفـات الداخلية المنـاظرة تنظم :األول الفصل

 ارياإلد بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمنـاظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفـات

 أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 رتبهم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة

 على أقدمية سنوات (5) الخمس شرط فيهم والمتوفر

  .الترشحــات ختم تـاريخ في الرتبة هذه في األقل

 المشار بالملفــات الداخلية المنــاظرة تفتح :3 الفصل

 األعوان ولفائدة البلدية رئيس من بقرار أعاله اليها

  .سواهم دون بالنظر له الراجعين

  :القرار هذا ويضبط

  اظر،للتنـــ المعروضة الخطط عـدد -
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  الترشحـــات، قـــــائمة غلق تـاريخ -

  المناظرة، لجنة اجتمــاع تـاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله اليها

  :التالية بالوثـائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة   بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 هذا ويكون المترشح بها قـام التي والعسكرية المدنية

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحــالية، الرتبة

 حــالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر، للمعني إدارية

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسح-

 أو التأديبية بالعقوبــات المتعلقة اراتالقر من نسخ-

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  المنــاظرة، فتح لسنة الســـابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيــات

  راقن، كاتب أو تصرف كاتب خطة في التسمية ذمن

 ختم تـاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

  .الترشحات سجل

 الداخلية المنـاظرة لجنة تركيبة تضبط :5 الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .والبيئة المحلية

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المترشحين قــائمة قتراحوا الترشحـات في النظر-

  .المشاركة حق لهم المخول

 للمقــاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفـات تقييم-

  .الغرض في ة المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قـائمة اقتراح-

 إسنـاد للمترشح المبـاشر الرئيس يتولى :6 الفصل

 (20) والعشرين (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 في وإتقـانه بعهدته المنوطة للمهـام أدائه عن ريعب

  .لعمله أدائه

 إليها المشـار الداخلية المنـاظرة لجنة تتولى :7 الفصل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  :التـالية

  للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  التعليمي، المستوى أو الشهائد-

 من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة ينالتكو-

 كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  راقن،

    والمواظبة، السيرة-

 إليه والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

  .أعاله 6 بالفصل

 أخرى مقاييس إلضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة، أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عـدد مقيـاس كل إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 أعاله إليها المشار المنــاظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفــات تقييم

 جموعلم طبقا الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 تعطى التساوي حالة وفي عليها المتحصل األعداد

 تســاوت وإذا الرتبة في األقدمية حسب األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم

 نهائيا المقبولين المترشحين قــائمة تضبط :9 الفصل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المنــاظرة في

  .رةالمنـاظ لجنة من وباقتراح البلدية

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :10 الفصل

 والبوابة للبلدية اإللكتروني والموقع المحلية للجماعــات

 بمقر تعليقه ويتم المحلية للجماعــات اإللكترونية

  .البلدية

  بلدية رئيس
  مبارك  االسعد

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

  طوزة

  

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 العملة لترقية مهني  امتحان بفتح يتعلق بقرار لقيتع

 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من

2021.  

   2021 ماي  28 في مؤرخ طوزة بلدية رئيس من

  صنف من العملة لترقية مهني  امتحان بفتح يتعلق

  .2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى
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  : طـوزة بلديــة رئيس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

 بمجلة يتعلق 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018

   ، المحلية الجماعات

 مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسيم و            الترقية و 

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 في المؤرخ 1966 لسنة 172 عدد األمر وعلى

   طوزة بلدية بإحداث المتعلق  966 افريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و   الدولة بعملة الخاص

  ، اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 برديسم

 المحلية والجماعات الدولة عملة سلك أصناف

 ومستويات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

   ، التأجير

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات برنامج و نظام بضبط

  ، المحلية جماعاتال عملة وترقية لالنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واالنتدابات الترقية وشروط

   والبلديات

 المتعلق 2021 ماي 28 في المؤرخ المقرر وعلى   

 أعلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط

   2021 سنة بعنوان طوزة بلديةب

 01 عدد لترقية الالزمة االعتمادات رصد تم وحيث

  عدد وترقية الرابع الصنف الى الثالث صنف من عامل

 01 و الخامس الصنف الى الرابع الصنف من عملة03

 من 01 وعدد السابع الصنف الى السادس الصنف من

   التاسع الصنف الى الثامن الصنف

   طوزة لبلدية اإلطار بقانون ـورالشغـ توفر وعلى

 التصرف بميزانية الضروري االعتماد يتوفر انه وحيث

  2021 لسنة

   : يلـــــي مــــا قــــــرر                        

 مهني امتحان طوزة ببلدية يفتح : األول الفصـــــل

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

 لمقتضيات وفقا وذلك                 2021 سنة بعنوان

   : التالي الجدول

 العدد              إليها الترقية ستتم التي األصناف   

 عدد                   ترقيتهم المزمع للعملة الجملي

    مهني  امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة

   %50االختيار طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

                        الرابع الصنف          الثانية الوحدة

          01                                                  

                      01                                      

              00  

        03                                  الخامس الصنف

                                                                

   02              00  

     01                                     السابع الصنف  

                                                                

       01                                                     

       00  

                         التاسع الصنف       الثالثة الوحدة

       01                                                     

                    01                                        

                     00  

 الثالثاء يوم المهنية  االمتحانات تجرى  : الثاني الفصل

                          الموالية واأليام   03/08/2021 

                

 02  ليـوم الترشحات قائمــــة ختم يقع : الثالث الفصل

  . 2021 جويلية

  01/06/2021 : في طوزة

  بلدية رئيس
  الفرجاني  فؤاد

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 سنة  بعنوان  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

2021.  
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   2021 ماي 28 في مؤرخ طوزة بلدية رئيس من

 صنف من  ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق

  .2021 سنة  بعنوان  مباشرة أعلى صنف إلى

  : طـوزة بلديــة رئيس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على طالعها بعد

 بمجلة يتعلق 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018

   ، المحلية الجماعات

 مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسيم و والترقية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 في المؤرخ 1966 لسنة 172 عدد األمر وعلى

   طوزة بلدية بإحداث المتعلق  966 افريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات الدولةو بعملة الخاص

  ، اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة سلك أصناف

 ومستويات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

   ، التأجير

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات برنامج و نظام بضبط

  ، المحلية الجماعات عملة وترقية لالنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واالنتدابات الترقية وشروط

   والبلديات

 المتعلق  2021 ماي 28 في المؤرخ المقرر وعلى

 أعلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط

   2021 سنة بعنوان ةطوز ببلدية

 01 عدد لترقية الالزمة االعتمادات رصد تم وحيث

  عدد وترقية الرابع الصنف الى الثالث صنف من عامل

 01 و الخامس الصنف الى الرابع الصنف من عملة03

 من 01 وعدد السابع الصنف الى السادس الصنف من

   التاسع الصنف الى الثامن الصنف

   طوزة لبلدية اإلطار نبقانو الشغــور توفر وعلى

 التصرف بميزانية الضروري االعتماد يتوفر انه وحيث

  2021 لسنة

 مـا قــــــرر                                              

   : يلــــــــــي

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد يضبط : وحيد فصل

 2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف

   : التالي دولالج بيانات حسب

   :الثانية الوحدة ضمن-01

   ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد      الصنف

   ترقيتهم المراد العملة عدد  ترقيتهم المراد العملة عدد

  %50 باالختيار ترقيتهم%50 مهني امتحان طريق عن

  00               01         01                 الرابع

                          03                         الخامس

    02 00  

                       01                             السابع

     01                                          00  

    :الثالثة الوحدة ضمن02

 عدد   مترقيته المزمع للعملة الجملي العدد     الصنف

   ترقيتهم المراد العملة عدد       ترقيتهم المراد العملة

 باالختيار ترقيتهم%50 مهني امتحان طريق عن      

50%  

       01            01                              التاسع

        00  

  01/06/2021: في طوزة    

                                        
  يةبلد رئيس

  الفرجاني  فؤاد

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

  هبيرة

  

 2021 ماي 18  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 العمرانية التهيئة مثال يخض استقصاء باعالن يتعلق

  هبيرة لبلدية

   إستقصاء إعـــــالن
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 المعنيين المتساكنين كافة هبيرة بلدية رئيس يعلم

 تعليق تقرر أنه هبيرة لمدينة العمرانية التهيئة بمثال

 شهرين لمدة البلدية ببهو العمرانية التهيئة مثال

 إلى 20/05/2021 الخميس من ابتداءا متتاليين

 من تعليقه على الموافقة بعد ذلك و 20/07/2021

 اإلستثنائية دورته في المنعقد البلدي المجلس طرف

 بالجريدة نشره سيقع كما 19/05/2021 بتاريخ

 كما البلدية واب بموقع و ةالمحلي للجماعات الرسمية

 اإلطالع لهم يمكن أنه هبيرة متساكني كافة يعلم

 بدفتر اعتراضاتهم أو مالحظاتهم تدوين و المثال على

 الدفتر) بالبلدية للغرض المفتوح العمومي اإلستقصاء

 توجيه أو (بوبكر دمحم السيد اإلستقبال عون لدى متوفر

 بواسطة ذلك و البلدية إلى مالحظات أو اعتراض مذكرة

   .أعاله المذكورة اآلجال في و الوصول مضمون مكتوب

   ./.الســـــــــــالم و

  بلدية رئيس   
  حسين بالحاج دمحم

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

  قرمدة

  

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 الدواب لبيع بلدي سوق باحداث يتعلق بقرار يتعلق

  قرمدةب البلدية األسواق بمجمع

  :اطالعه بعد قرمدة بلدية رئيس إنّ 

 09 في المؤرّخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على

  .المحلية الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 1985 أفريل 6 في المؤرخ 561 عدد األمر وعلى

  .قرمدة بلدية بإحداث المتعلق

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى

 المرخص المعاليم تعريفة ضبطب والمتعلق 2016 جوان

  .استخالصها في المحلية للجماعات

 العادية دورته خالل البلدي المجلس مداولة وعلى

  بتاريخ المنعقدة الثانية

  .للدواب سوق إحداث حول 2021 ماي 28

  يلـي ما قـرّر

 بمجمع الدواب لبيع بلدي سوق أحدث :األوّل الفصل

  .سبوعاأل أيام طيلة بقرمدة البلدية األسواق

 مركز رئيس و للبلدية العام الكاتب:  02 الفصل

 هذا بتنفيذ يخصّــه فيما كلّ  مكلفان البلدية الشرطة

  .القرار

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 اإلشهار معاليم في بالتخفيض يتعلق بقرار يتعلق

 المفتوحة للمحالت العام بالطريق ساحالم واستغالل

  للعموم

  :اطالعه بعد قرمدة بلدية رئيس إنّ 

 09 في المؤرّخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على

  .المحلية الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 9 في المؤرخ 1997 لسنة 3 عدد القانون وعلى

  .المحلية الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997 فيفري

 1985 أفريل 6 في المؤرخ 561 عدد مراأل وعلى

  .قرمدة بلدية بإحداث المتعلق

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى

 المرخص المعاليم تعريفة بضبط والمتعلق 2016 جوان

  .استخالصها في المحلية للجماعات

 30 في المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

 المعاليم بعض اثواحد بتعديل المتعلقة 2019 نوفمبر

  .البلدية

 ماي 28 في المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

 استغالل ومعلوم اإلشهار بتخفيض المتعلقة 2021

  .المساح

  يلـي ما قـرّر

 اإلشهار معاليم في التحفيض يتم :األوّل الفصل

 المفتوحة للمحالت العام بالطريق المساح واستغالل

  .المستوجبة مالمعالي من %50 حدود في للعموم

 كأجل 2021 ديسمبر 31 تاريخ حدد:  02 الفصل

  .التخفيض بهذا لالنتفاع أقصى

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب:  03 الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ يخصّــه فيما كلّ  مكلفان

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  


