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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  منوبة

  ....................استثنائیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 28 عدد قرار
  ..............شغورھا سدّ  المراد الخطط ضبط بقرار یتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

  مرناق
  .................................................لجان بتسمیة یتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  ....................................متناصفة اداریة بلجان یتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار
  بوعرقوب

 متعلق 2021 أفریل 14 في مؤرخ بقرار یتعلق 2021 أفریل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .....................................................................2021 سنة نوانبع بوعرقوب بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات
  زغوان

 اإلداریة اللّجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2021 جویلة 12 في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

  .........................................................................................................................................المتناصفة

  ......المدنیة للبنایات الداخلیة اللجنة تركیبة بقرار یتعلق 2021 أفریل 12  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار
  الماتلین

  ...................................األعوان مجموع بقرار یتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار
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  .............................................وقتي غلق بقرار یتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

  بورقیبة منزل
 وضعیة لتسویة االستثنائیة التدابیر حول بقرار یتعلق 2021 جویلة 14  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  .......................................................................................البناء رخص لمقتضیات المخالفة المنجزة انيالمب
  فرقصان – المعدن - القلعة

  .............................األضاحي بیع نقطة بإحداث یتعلق 2021 جویلة 12  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار
  نبر

  ..........................العمرانیة التھیئة مثال بمراجعة یتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019 لسنة 11 عدد قرار
  الكریب

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ...كھرباء اختصاص 2021 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك التقني بالسلك تقني النتداب

 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  .....................كھرباء اختصاص 2021 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 للعمل 2021 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب

  ...................................................................................................................بیئیة شرطة عون خطة في
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 خطة في للعمل 2021 سنة بعنوان لكریبا بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتبي

  ...............................................................................................................................بیئیة شرطة عون

  مكثر
  ......2020 لتصرف كثرم بلدیة میزانیة غلق بقرار یتعلق 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

  طبلبة
  .2021 میزانیة على البلدي المجلس بمصادقة یتعلق 2021 جانفي 11  في مؤرخ 2020 لسنة 25 عدد مداوالت

 المخطط على البلدي المجلس بمصادقة یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020  لسنة 26 عدد مداوالت

  .......................................................................................................................................االستثماري

 إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

  ..................................................................................................2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

  ..........2020 لسنة المالي الحساب على بالمصادقة یتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021 لسنة 20 عدد قرار
  الجم

 تباراتباالخ الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021 لسنة 27 عدد قرار

  ....................................................الجم ببلدیة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك اول معماري مھندس النتداب

  العامرة
  .............................العامرة لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق 2021 مارس 21 في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

  المطویة
  ..........المطویة ببلدیة متناصفة إداریة لجان بإحداث یتعلق 2021 جویلة 11  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد رارق

  ...متناصفة إداریة لجنة  للتصویت فروع إحداث بقرار یتعلق 2021 جویلة 11في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار
  بوشمة

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة حبفت یتعلق 2021 جویلة 13 في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

  .....................................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
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  القــــرارات
      

  

  

  

  المحلیة الجماعات

  

  منوبة

 لقیتع 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 28 عدد قرار

  استثنائیة داخلیة مناظرة فتح بقرار

 جوان 03  في مؤرخ منوبة بلدیة رئیس من مقـــــــــــــــــــــّرر

 الى للترقیة بالملفات استثنائیة  داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2021

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك  رئیس متصرف رتبة

  . 2021 سنة بعنوان منوبة بلدیة لفائدة

  ، منوبة بلدیة رئیس إنّ 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعھ بعد

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات مومیةالع والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 23/09/2011 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد ميالحكو االمر وعلى

 بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى

   . واعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2021 جوان 03 في المؤرخ منوبة بلدیة رئیس قرار وعلى

 بالملفات االستثنائیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس صرفمت رتبة الى للترقیة

  . 2021 سنة بعنوان العمومیة

  : یلـــــــــــــــــــــــــــي ما قرر

  2021 جوان 17 یوم ولفائدتھا منوبة ببلدیة یفتح : األول الفصل

 رتبة الى للترقیة بالملفات استثنائیة داخلیة مناظرة الموالیة واالیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك دارياال بالسلك  رئیس متصرف

   2021 سنة

 )  واحد بـعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

01  )   

  2021 جوان 11 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عمارة بن  سلیم

  

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

 یتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

  شغورھا سدّ  المراد الخطط ضبط بقرار

 جوان 03 في مؤرخ منوبة بلدیة رئیس من مقــــــــــــــــــــــــّرر

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط عدد بضبط یتعلق 2021

 بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان بالملفات للترقیة االستثنائیة المناظرة

  . منوبة

  ، منوبة بلدیة رئیس إنّ 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعھ عدب

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع علىو

  . 23/09/2011 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم
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 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة اییسمق بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2021 جوان 03 في المؤرخ منوبة بلدیة رئیس قرار وعلى

 بالملفات االستثنائیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك للترقیة

2021   

  یلــــــــــــــــــي ما قرر

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط عدد  یضبط : وحید فصل

 بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان بالملفات للترقیة االستثنائیة المناظرة

  : التالي النحو على منوبة

   رئیس متصرف :الرتبة

  01 :2021 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  01 :  استثنائیة الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط دعد

  بلدیة رئیس
  عمارة بن  سلیم

  

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

  مرناق

  

 یتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  لجان بتسمیة

  یلــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــرر

 مؤھلة متناصفة داریةا لجان مرناق ببلدیة احدثت : االول الفصل

 یتوفر التي البلدیة وعملة لموظفي والرتب األصناف لكل  بالنسبة

   : یلي لالعوان االدنى العدد فیھا

  1أ رئیس مھندس و 1أ رئیس متصرف : الثانیة اللجنة

  أول تقني – 2أ متصرف - : الرابعة اللجنة

  تطبیق منشطة -3أ تقني - مساعد متصرف  :  الخامسة اللجنة 

  (3و2و1 االصناف) االولى الوحدة عملة : التاسعة لجنةال

  (7و 6و5و4 االصناف) الثانیة الوحدة عملة : العاشرة اللجنة

  (10و9و 8 االصناف) الثالثة الوحدة عملة : العاشرة الحادیة اللجنة

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  عمر

  

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

 یتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  متناصفة اداریة بلجان

  یلــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــرر

 مؤھلة متناصفة اداریة لجان مرناق ببلدیة احدثت : االول الفصل

 یتوفر التي البلدیة وعملة لموظفي والرتب األصناف لكل  بالنسبة

   : یلي لالعوان االدنى العدد فیھا

  1أ رئیس مھندس و 1أ رئیس متصرف : الثانیة اللجنة

  أول تقني – 2أ متصرف - : الرابعة اللجنة

  تطبیق منشطة -3أ تقني - مساعد متصرف  :  الخامسة اللجنة 

  (3و2و1 االصناف) االولى الوحدة عملة : التاسعة اللجنة

  (7و 6و5و4 االصناف) الثانیة الوحدة عملة : العاشرة اللجنة

  (10و9و 8 االصناف) الثالثة ةالوحد عملة : العاشرة الحادیة اللجنة

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  عمر

  

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

  بوعرقوب

  

 یتعلق 2021 أفریل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 تنظیم كیفیة بضبط متعلق 2021 أفریل 14 في مؤرخ بقرار

 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا مساعد

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب

  

 14في مؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2021 أفریل

 دارياإل بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك

2021.   
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  بوعرقوب، بلدیة رئیس ان

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 سمبردی 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصـــــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 المشترك االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد األمر وخاصة

2012،  

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة یسرئ بتسمیة المتعلق 2020

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات ركالمشت اإلداري

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یلي ما قـــــــــــــرر

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :01 الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02 الفصل

 المشترك ارياإلد بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة

 في المرسمین التصرف كتاب أعاله الیھ المشار العمومیة لإلدارات

 الرتبة ھذه في سنوات (04) األقدمیة شرط فیھم والمتوفر رتبتھم

  .الترشحات ختم تاریخ عند

 بالمرجع الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03 الفصل

 الراجعین األعوان ائدةلف بوعرقوب البلدیة رئیس من بقرار أعاله

  .سواھم دون بوعرقوب بلدیة الى بالنظر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد- :القرار ھذا ویضبط

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-                           

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-                           

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  .ینوبھ من أو اإلدارة

 الوظیفة في شحالمتر انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .العمومیة

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري ملفال

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 (5) للخمس مستمرال التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-

 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واالعمال األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح

  .للمترشح مباشرال الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :05 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .االرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06 الفصل

 اللجنة ھذه ولىوتت والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض
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  .قبولھم یمكن الذي المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي دعد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :07 الفصل

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

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :08 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

 لفتح السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة-

  المناظرة،

 7 بالفصل الیھا والمشار المباشر الرئیس فطر من المسند العدد-

  .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس الى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20) والعشرین (0) رالصف

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :09 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 الفصل

 لجنة من باقتراح بوعرقوب بلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة اعاتللجم الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :11 الفصل

  :في بوعرقوب

  

  بلدیة رئیس
  الھاني الجلیل عبد

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

  زغوان

  

 یتعلق 2021 جویلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  المتناصفة اإلداریة اللّجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط

 یتعلق 2021 جویلیة 13 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قـرار

  زغوان ببلدیة المتناصفة الداریةا اللجان بإحداث

   إطّالعھ، بعد زغوان بلدیـة رئیس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى

  زغوان،

 أفریل 26 في المؤّرخ 1978 لسنة 452 عدد األمر وعلى

 ریاض بمنشطي الخاص األساسي القانون بضبط المتعلّق 1978

 27 في المؤّرخ 1999 لسنة 2374 عدد باألمر والمتّمم األطفال

  ،1999 أكتوبر

 1982 ماي 11 في المؤّرخ 1982 لسنة 780 عدد األمر وعلى

 والمتّمم المنقّح فالاألط ریاض تطبیق منّشط رتبة بإحداث المتعلّق

  ،1999 أكتوبر 27 في المؤّرخ 1999 لسنة 2376 عدد باألمر

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة األعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلّیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي وصالنّص جمیع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 29 في المؤّرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 اإلداریة اللّجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلّق 1990

 عدد باألمر تنقیحھ تمّ  كما ( منھ األول الفصل وخاّصة) المتناصفة

  ،2012 نوفمبر 27 في المؤّرخ 2012 لسنة 2937

 دیسمبر 19 في المؤّرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق 1998

  اإلداریة، الّصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلّیة والجماعات

 1999 جانفي 4 في المؤّرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 موّظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التّي األصناف بضبط المتعلّق

 الّصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلّیة والجماعات الدولة

 في المؤّرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر والمتّمم المنقّح اإلداریة

  ،2003 نوفمبر 11
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 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 وتقنیي محلّلي بسلك الخاص األساسي النّظام بضبط لّقالمتع 1999

  العمومیة، لإلدارات اإلعالمیة

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التّقني بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق 1999

 لسنة 2633 عدد باألمر والمتّمم المنقّح العمومیة لإلدارات المشترك

  ،2003 دیسمبر 23 في ؤّرخالم 2003

 جویلیة 15 في المؤّرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 المھندسین بّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط المتعلّق 1999

  ، لسنة 116 عدد باألمر المتمم إلدارة المعماریین

 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالّسلك الخاص األساسي لنّظاما بضبط المتعلّق 2020 فیفرى

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 1863 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد مراسلة وعلى

 المتناصفة اإلداریة اللّجان حول 2021 مارس 18 بتاریخ

  .بالبلدیات

  :یلى ما قـّرر

 1990 لسنة 1753 عدد األمر ألحكام طبقا :األول الفصل 

 وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 1990 أكتوبر 29 في المؤّرخ

 األول الفصل من األخیرة الفقرة وخاّصة ) المتناصفة اإلداریة اللّجان

 مؤّھلة متناصفتین إداریتین لجنتین زغوان ببلدیة تحدث ،( منھ

 كما بالبلدیة المعنیین زغوان بلدیة وعملة موظفي ألصناف بالنسبة

  :یلي

  :التّالیة األسالك تخصّ  :ىاألول اللّجنة *

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك -

  .العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك الّسلك -

  .العمومیة لإلدارات المشترك التّقني الّسلك -

  .العمومیة باإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي سلك -

  .األطفال ریاض منّشطي سلك -

 الوحدة ) الثّالث بوحداتھا العملة سلك تخصّ و :الثّانیة اللّجنة  *

   .(الثّالثة والوحدة الثانیة الوحدة األولى،

 المنصوص اللجان من لجنة كل أعضاء أعدد حدّد :الثاني الفصل

  :بـ القرار ھذا من األول بالفصل علیھا

 بین من اختیارھم یتم االدارة یمثلون نائبین واثنین رسمیین اثنین -

 الفرعي الصنف من رتبة عن رتبتھم تقل ال سمینالمتر الموظفین

  .البلدیة رئیس من بقرار تعیینھم ویتم "2أ"

  .األعوان یمثلون منتخبین نائبین واثنین رسمیین إثنین -

 یكون أن على اإلدارة ممثلي أحد المتناصفة االداریة اللجان یترأس

 تعیینھ ویتم یعادلھا ما أو مصلحة رئیس بخطة مكلفا األقل على

  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 وفق أعاله إلیھما المشار اللّجنتین ھاتین مھام حدّدت :الثالث الفصل

 المشار 1753 عدد األمر من 22 الفصل صلب الواردة البیانات

  .أعاله إلیھ

 الذي القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیة العام الكاتب :الرابع الفصل 

  .المحلیة تللجماعا الرسمیة بالجریدة ینشر

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 12  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  المدنیة للبنایات الداخلیة اللجنة بقرارتركیبة

   

  قــــــــــــرار

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

 انونالق وخاصة أوتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  .2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة 20 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى

  .زغوان

 جویلیة 31 في المؤرخ 2017 لسنة 967 عدد األمر وعلى

 17 الفصل وخاصة المدنیة البنایات إنجاز بتنظیم المتعلّق 2017

  .منھ

  :یلي ما قــّرر

  :كالتالي المدنیة للبنایات الداخلیة اللجنة ركیبةت تُضبط :األول الفصل

  اللجنة رئیس     :ینوبھ من أو زغوان بلدیة رئیس

  :ینوبھ من أو األشغال لجنة رئیس

  عضو      زغوان ببلدیة اول معماري مھندس میساوي عادل
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  عضو

  عضو  :زغوان ببلدیة اول تقني منصر، بن  صبري

  عضو المدنیة الحمایة عن ممثل

   : المعماریین المھندسین ھیئة ممثل

  عضو: التونسیین المھندسین عمادة ممثل

  عضو

 لحضور المعنیة المھنة عن ممثل دعوة یمكن كما :الثاني الفصل

 مالیة بعقوبات تتعلق ملفات أعمالھا جدول تضّمن ما إذا اللجنة أعمال

  .مھنیة بأخطاء أو

  بلدیة رئیس 
  زوقاوي  طارق

  

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

  اتلینالم

  

 یتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

  األعوان مجموع بقرار

  األعــــوان مجمـــــوع ضبـــط قـــــــرار

   :إطالعھ بعد الماتلین بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عــ األساسي للقانون على

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ــدد112عـ لقـــــانونا وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمـومیة والمؤسسات المحلیة

 لسنة 29 عدد المرسوم  وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 مــــاي 3 في المـــــؤرخ 1967 لسنة ــدد142عـ األمـــــر وعلى

 باألمر تنقیحھ تم كما الماتلین بلدیة بإحداث المتعلـــــق 1967

   .2008 دیسمبر 11 بتاریخ  ـدد3814عــ

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة  ـدد2509عـ األمــر وعلى

 ولةالد بعملة الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمـؤسسات المحلیة والجماعات

 جانفي 4 في المـــؤرخ 1999 لسنة  ـدد12عـ األمر وعلى  

 رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1999

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة موظفي

   .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 3 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیري قرار وعلى  

 بلدیة لكل الممكن الخطط أصناف بضبط المتعلق 1989 نوفمبر

  .إطارھا بقانون إحداثھا

 علیھ والمصادق 2016 فیفري 29 في  المؤرخ القـــرار وعلى  

 بلدیة نأعوا مجموع بضبط والمتعلق 2016 مارس 11 بتاریخ

  .الماتلین

 المنعقدة البلدي المجلس وتنصیب اإلنتخابیة الجلسة محضر وعلى  

  .25/06/2018 بتاریخ

 بتاریخ المنعقدة الثانیة اإلنتخابیة الجلسة محضر وعلى

13/10/2018.  

 2021 ماي 29 في المـــؤرخة البلدي المجلس مداولة وعلى 

  .لماتلینا بلدیة أعوان مجمــوع قرار بتنقیح المتعلقة

  :یأتي ما قرر

 النحو على الماتلین بلدیة أعوان مجموع یضبط :األول الفصل

   :التالي

I/ الموظفون :  

   :المشترك اإلداري السلك

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة الخطط عدد

  الرتبة

              2            0                2                

  معا متصرف

             0                   2                           

  رئیس متصرف                 2

             2                   0                          2 

  مستشار متصرف              

              0          3                         3         

  متصرف         

              0       0                              0       

  مساعد متصرف          

              4     0                                4       

  تصرف كاتب       

             0         4                      4              

  إدارة مستكتب

             1              0                       1        

  استقبال عون     
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  :العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة الخطط عدد

  الرتبة

               2             0            

  رئیس تقني    2

              0                2                      2    

  أول تقني

              0               0                        0     

  تقني  

               1                   0                      1  

  تقني مساعد

               1               0                           1 

  تقني عون  

   :اإلعالمیة وتقنیي لمحللي المشترك السلك

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة الخطط عدد

  الرتبة

             1             0            

  اإلعالمیة في مخبر تقني    1     

     

   :والتوثیق المكتبات سلك   

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة الخطط عدد

  الرتبة

                   1              0                     1    

  مكتبي معاون        

  موثق معاون أو

      

   :للمھندسین المشترك السلك   

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة الخطط عدد

  الرتبة

              1              0                     1         

  مھندس 

  : المعماریین للمھندسین المشترك السلك

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة الخطط عدد

  الرتبة

              1           0                          1       

  معماري مھندس    

       

  II/ العمـــــــلة :  

 المفتوحة الخطط عدد المشغولة الخطط عدد الشاغرة لخططا عدد

  الوحدة الصنف

             0               0                       0       

  I           األول         

             0                 0                         0   

  I           الثاني              

              1         8                        9           

  I           الثالث      

               0         15                       15        

  II           الرابع         

               7          8                       15         

  IIIالخامس        

               4           3                        7        

  IIIالسادس          

                1           1                         2      

  IIIالسابع            

                1           0                          1     

  IIIالثامن              

                  0            0                              

  التاسع                       0       

                 0             0                              

  العاشر                   0

 والمتعلق 2020 فیفري 25 في المؤرخ القرار یلغى :2 الفصل

  .الماتلین بلدیة أعوان مجموع بضبط

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :3 الفصل

   2021 جوان 08 :في الماتلین 

   

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي
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------------------  

 یتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

  وقتي غلق بقرار

  الخطاب ابن عمر لشارع وقتي غلق قـــــــرار

   :إطالعھ بعد لماتلینا بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عــ األساسي للقانون على  

 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

   .منھ ــدد138عـ

 في المؤرخ 1994 لسنة ــدد122عـ األساسي القـــــانون وعلى  

 تعمیروال الترابیة التھیئة مجلة باصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28

   .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 1967 ماي 3 في المؤرخ 1967 لسنة ــدد142عـ األمر وعلى  

  ـدد3814عــ باألمر تنقیحھ تم كما الماتلین بلدیة بإحداث المتعلق

  .2008 دیسمبر 11 بتاریخ

 مارس 24 في المؤرخ 2008 لسنة ـدد842عــ األمر وعلى 

  .الماتلین لبلدیة العمرانیة التھیئة ثالم بإصدار المتعلق 2008

 المنعقدة البلدي المجلس لتنصیب االنتخابیة الجلسة محضر وعلى  

  .25/06/2018 بتاریخ

 بتاریخ المنعقدة الثانیة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى  

13/10/2018.  

  .والبیئة والصحة والنظافة االشغال لجنة راي وعلى  

 2021 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في بلديال المجلس مداولة وعلى  

  .2021 جوان 03 لیوم والمؤجلة 2021 ماي 29 بتاریخ المنعقدة

  :یلي ما قرر

 جامع امام الخطاب ابن عمر شارع من جزء یغلق :األول الفصل

 مستوى الى المفترق من مترا 50 مسافة على بالعوینة النور

  .المخبزة

 والتي الصومعة ھدم فترة ملكا الوقتي الغلق یدوم :02 الفصل

 جویلیة شھر موفي تتجاوز ال ان على المارة على خطرا تشكل

2021.  

 ابن عمر شارع من المتبقي بالجزء المرور یتواصل :03 الفصل

  .طبیعیة بحالة الخطاب

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :04 الفصل

   2021 جوان 08 :في الماتلین

  بلدیة رئیس 
  زغبیب حمدي

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

  بورقیبة منزل

  

 یتعلق 2021 جویلة 14  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 المنجزة المباني وضعیة لتسویة االستثنائیة التدابیر حول بقرار

  البناء رخص لمقتضیات المخالفة

 المنجزة المباني وضعیة لتسویة االستثنائیة التدابیر حول قرار

  البناء رخص لمقتضیات فةالمخال

  بلدیة رئیس      
  الجباري  الدین صالح

  

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

  فرقصان - المعدن - القلعة

  

 یتعلق 2021 جویلة 12في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

  األضاحي بیع نقطة بإحداث

  البلدیة بجانب األضاحي لبیع نقطة إحداث  قــــرار

  :اطالعھ بعد رقصانف المعدن القلعة بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة29 عدد األساسي القانون علي    

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 افریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى  

 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون بتنقیح المتعلق

 الرجعة بالمناطق ةالصح حفظ تراتیب بمخالفة والمتعلق 2006

  المحلیة للجماعات

 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد الحكومي األمر وعلى

 تنقیحھھ تم كما فرقصان المعدن القلعة بلدیة بإحداث المتعلق 2016

  2017 فیفرى 13 في المؤرخ 2017 لسنة 254 عدد باألمر

  2018 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى

 أوت 14 في المؤرخ المحلیة والتنمیة الداخلیة وزیر رارق وعلى

 بضبط الخاصة الشروط كراس على بالمصادقة المتعلق 2004

  المحالت لصلوحیة العامة الشروط

 والمجلس القومي األمن مجلس اجتماع عن المنبثقة التوصیات  وعلى

 انتشار من التوقي حول 2020 ماي 09 یوم المضیق الوزاري

  اكورون فیروس

 لسنة 04 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى

 مارس 16بتاریخ 06 وعدد  2020 مارس10 في المؤرخ2020

    الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق2020
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 بمقر المنعقدة الكوارث لمجابھة الجھویة اللجنة جلسة محضر وعلى

  2021 جوان 30 بتاریخ الوالیة

 بمقر المنعقدة الكوارث لمجابھة المحلیة اللجنة سةجل محضر وعلى

  2021 جویلیة 02 بتاریخ المعتمدیة

 جوان 28 بتاریخ 7880عدد جندوبة والي السید مراسلة وعلى

 تحت الداخلیة وزیر السید برقیة الى استنادا  2021

  18/06/2021 بتاریخ589/7عدد

 وزیر لسیدا مكتوب الى استنادا جندوبة والي السید مراسلة وعلى

 17 بتاریخ 02/810 عدد البحري والصید المائیة والموارد الفالحة

  2021 جوان

  یلي ما قرر

 14 من بدایة البلدیة بجانب األضاحي لبیع نقطة فتح :01 الفصل

  2021 جویلیة

 بغار البلدي الحرس فرقة ورئیس.للبلدیة العام الكاتب :02 الفصل

 ما في كل مكلفون قلعةبال العمومي األمن مركز ورئیس الدماء

  القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  13/07/2021    :في القلعة

  بلدیة رئیس                                                    
  الفقیري  رؤوف

  

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

  نبر

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار

  العمرانیة التھیئة مثال بمراجعة

  : اطالعھ بعد نبر، بلدیة رئیس نا

   139و 132 الفصلین وخاصة التونسي الدستور على -

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على -

 و 4 الفصول وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

   منھ 122و 114

 افریل 05 في المؤرخ 1985 لسنة 554 عدد االمر وعى -

  .نبر بلدیة باحداث متعلقال 1985

 المنعقد نبر لبلدیة البلدي المجلس رئیس انتخاب جلسة محضر وعلى

   2018 جوان 27 االربعاء یوم

 2019 لسنة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى -

 مثال على بالمصادقة المتعلقة 2019 نوفمبر 04 بتاریخ المنعقدة

  .رنب لبلدیة العمرانیة التھیئة

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 926 عدد الحكومي االمر وعلى -

 المركزیة االدارات تنسیق اجراءات بضبط المتعلق 2020 نوفمبر

 البلدیات مع العمومیة والمنشئات والمؤسسات الخارجیة ومصالحھا

  .علیھا والمصادقة العمرانیة التھیئة امثلة مراجعة او اعداد مجال في

 التحتیة والبنیة واالسكان للتحھیز الجھویة االدارة مراسلة وعلى

 11 بتاریخ 928 عدد والترابیة العمرانیة التھیئة مصلحة بالكاف

 على المصادقة قرار اصدار اجراءات باتمام المتعلقة 2021 مارس

  .العمرانیة التھیئة مثال

   مایلي قرر

 التھیئة مثال مراجعة على المصادقة تمت : االول الفصل *

  .نبر لبلدیة العمرانیة

 واالداریة الفنیة والمصلحة نبر لبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل *

 المعمول واالجراءات الصیغ حسب القرار ھذا وتنفیذ بنشر مكلفون

  .بھا

 نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجرى : الثالث الفصل *

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

  بلدیة رئیس
  دشراوي  رمزي

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

  الكریب

  

 یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب

  كھرباء اختصاص 2021 سنة بعنوان الكریب

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم یةكیف بضبط قراریتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب

  كھرباء اختصاص 2021 سنة بعنوان الكریب

  

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

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

 یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجیة اظرةمن بفتح بقراریتعلق

 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني

  كھرباء اختصاص 2021
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 بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار

 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  كھرباء اختصاص 2021

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك االدارة مستكتبي النتداب

 خطة في للعمل 2021 سنة عنوانب الكریب بلدیة لفائدة العمومیة

  . بیئیة شرطة عون

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قراریتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك االدارة مستكتبي النتداب

 خطة في للعمل 2021 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة

  . بیئیة شرطة عون

  بلدیة رئیس
  يالسلیط  لطفي

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

 یتعلق 2021 جوان 16  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 ادارة مستكتبي النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  . بیئیة شرطة عون خطة في للعمل 2021 سنة بعنوان

 ادارة مستكتبي النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة تحبف قراریتعلق

 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  . بیئیة شرطة عون خطة في للعمل 2021 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

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

  مكثر

  

 لقیتع 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

  2020 لتصرف مكثر بلدیة میزانیة غلق بقرار

 بغلق یتعلق 2021 جوان 9 في مؤرخ مكثر بلدیة رئیس قرار

  2020 لتصرف المیزانیة

  

  بلدیة رئیس
  اللواتي  الشاذلي

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

  طبلبة

 2021 جانفي 11  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد مداوالت

  2021 نیةمیزا على البلدي المجلس بمصادقة یتعلق

 04 بتاریخ االستثنائیة الدورة في باإلجماع البلدي المجلس صادق

 بیانھا والملخص 2021 لسنة البلدیة میزانیة على 2020 دیسمبر

  :التالي النحو على

  2021 سنة میزانیة موارد خالصة

  2021 سنة تقدیرات  الموارد بیان

  6.978.742,000األول العنوان

  5.224.600,000ةالجبائی المداخیل :1 الجزء

 العقارات على داءات?وا بعنوان الجبائیة المداخیل :1 الصنف

  1.291.100,000 نشطة?وا

  3.933.500,000خرى?ا الجبائیة المداخیل :2 الصنف

  1.754.142,000عتیادیة?ا الجبائیة غیر المداخیل :2 الجزء

 والموجبات الرخص معالیم ومختلف والحقوق الرسوم :3 الصنـف

  416.100,000الخـدمات إسداء مقابل واإلتاوات اإلداریة

 وفضاءاتھا الجماعة أمالك واستعمال إشغال مداخیل :4 الصنف

  10.000,000  المختلفة وأمالكھا مرافقھا واستلزام

 ومداخیل ومساھماتھا المحلیة الجماعة ملك مداخیـل :5 الصنف

  237.705,000مختلفة

  1.090.337,000  رالتسیی بعنوان الدولة تحویالت :6 الصنف

  3.978.247,000الثاني العنوان

  3.664.947,809 للتنمیة المخصصة الذاتیة الموارد :3 الجزء

  1.209.619,701التجھیز منح :7 الصنف

  2.455.328,108 مختلفة وموارد مدخرات :8 الصنف

  313.299,191 قتراض?ا موارد :4 الجزء

  313.299,191الداخلي قتراض?ا موارد :9 الصنف

  0,000الخارجي قتراض?ا موارد :10 لصنفا

  0,000الموظفة الخارجي قتراض?ا موارد :11 الصنف

  0,000 المحالة عتمادات?ا من المتأتیة الموارد :5 الجزء

  0,000 محالة اعتمادات من متأتیة موارد :12 الصنف

 المشاركة أموال حسابات بواسطة الموظفة الموارد :6 الجزء

0,000  
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  0,000 المشاركة أموال حسابات موارد :13 الصنف

  10.956.989,000المیزانیة موارد جملة

  2021 سنة میزانیة نفقات خالصة

  2021 سنة تقدیرات  النفقات بیان

  6.383.240,000األول العنوان

  6.075.965,713التصــــّرف نفـقــــات :األّول الجـــزء

  2.995.518,144العمـومي التـأجیــر :األّول القســـم

  2.507.424,000المصـالـح وسـائــل :الثاني قســمال

  570.499,000العمـومـي التدّخـــل :الثالث القســم

 وغیر الطارئـة التصـّرف نفقـات :الرابع القســم

  2.524,569.الموّزعة

  307.274,287 الـدیــن فــوائــد :الثاني الجــزء 

  307.274,287الدیـــــن فـوائـــد :الخامس القســم

  4.573.749,000الثاني لعنوانا

  4.112.008,958التنمـیـــــــــة نفقـــــــــات :الثالـث الجــزء

  3.931.939,298 المبـاشــرة اإلستثمـارات :السادس القســم

  0,000العمـومـــي التمـویـــــــل :السـابـع القســم

 وغیر الطارئـة التنمیــة نفقــات :الثـامــن القســم

  180.069,660الموّزعة

 خارجیة بموارد المرتبطـة التنمیــة نفقـــات :التـاسـع القســم

  0,000موّظفـة

  461.740,042الدیـــن أصــل تسدیـد نفقات :الرابع الجــزء

  461.740,042الدیـن أصـل تسدیـد :العـاشـر القســم

 االعتمادات من المســدّدة النفقــات :الخامـس الجــزء

  0,000المحالـة

  محالة اعتمادات مــن المســدّدة النفقــات :عشـر الحادي قســمال

0,000  

  المشاركة أموال حسابات بواسطة الموظفة الموارد :السادس الجزء

0,000  

  0,000 المشاركة أموال حسابات نفقـات :عشر الثاني القســم 

  10.956.989,000المیزانیة نفقات جملة

  بالملحق المصاحب L1202105202500001 عدد للقرار طبقا

  بلدیة رئیس
  نویرة ریاض

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

 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد مداوالت

  االستثماري المخطط على البلدي المجلس بمصادقة یتعلق

 لسنة الرابعة العادیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق

 السنوي جالبرنام على 2020 دیسمبر 30 بتاریخ 2020

 دینار 12.194,044 قدرھا جملیة بكلفة 2021 لسنة لإلستثمار

  :كالتالي مفصلة

  .دینار 1.260,000 :جدیدة مشاریع-

 الكلفة) الفارطة السنوات من اإلنجاز طور في متواصلة مشاریع-

  .دینار 10.934,044 :(المحینة

 سنة خالل دینار 6.523,937 قدره اعتماد صرف برمجة مع 

 2021 لسنة لإلستثمار السنوي البرنامج حسب كوذل 2021

  .المصاحب

  بلدیة رئیس
  نویرة ریاض

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

 یتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار

  .2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى

    طبلبة بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اطالعھ بعد 

  .المحلیة الجماعات مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعـلـى  

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد األمر وعـلـى 

  .طبلبة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 جوان 29 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعـلى 

  .مساعدیھ و البلدیة رئیس بانتخاب المتعلق و 2018

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعـلـى

 الدولة عملة بسلك  الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 یسمبرد 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعـلـى

 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998
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 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة

  .التأجیر مستویات و االداریة

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر عـلى و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .البلدیاتب الترسیم

 بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر علـى و 

 ترقیة و النتداب المھنیة اإلمتحانات و االختبارات برنامج و نظام

  .البلدیات و الجھویة المجالس عملة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر ملحق علـى و

 و الترقیة طشرو و  المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة

  .البلدیات و الجھویة المجالس لعملة بالنسبة االنتداب

 جوان 08 في المؤرخ طبلبة بلدیة رئیس السید مقرر علــى و

 صنف من  العملة لترقیة مھنیة امتحانات بفتح المتعلق و  2021

  .ـة2021سنـ بعنوان طبلبة ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى

  یـــلـــي مـــا قـــــرر  

 من العملة لترقیة مھني امتحان طبلبة ببلدیة یفتح :األول صلالف

  :التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  :الثانیة الوحدة ضمن -/1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف

  مھني امتحان

  401 الصنف

  506 الصنف

  602 الصنف

  705 الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن -/2

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف

  مھني امتحان

  801 الصنف

  902 الصنف

  1002 الصنف

 االربعاء یوم  طبلبة ببلدیة المھنیة االمتحانات تجري  :الثاني الفصل

  .الموالیة واألیام 2021 اوت 25

 جویلیة 23 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل

2021   

  بلدیة رئیس
  نویرة ریاض

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

 یتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

  2020 لسنة المالي الحساب على بالمصادقة

 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق

 2020 لسنة المالي سابالح على 2021 جوان 4 بتاریخ 2021

   :التالي النحو على 2020 سنة لتصرف البلدیة میزانیة غلق وعلى

 اثنا :2020 سنة لتصرف المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ -1

 دینارا وثالثونَ  وأربعة ألفا وأربعونَ  وتسعة وتسعمائة ملیونَا عشر

  .(د 12.949.034,136) ملیما 136و

 :2020 سنة لتصرف بدفعھا المأذون للنفقات الجملي المبلغ -2

 وثمانیة وتسعمائة ألفا وسبعونَ  وواحد وخمسمائة مالیینَ  سبعة

  .(د 7.571.968,729) ملیما  729و دینارا وستونَ 

 والتي األول بالعنوان استعمال دون الباقیة االعتمادات مبلغ -3

 وستونَ  وواحد وستمائة آالفٍ  وثمانیة ومائة ملیونَ  :بإلغائھا یصّرح

   .(د 1.108.661,680) ملیما 680و دینارا

 من 4و 3 بالجزئین استعمال دون الباقیة االعتمادات مبلغ -4

 وخمسة وستمائة مالیینَ  خمسة :بإلغائھا یصّرح والتي الثاني العنوان

  ملیما 408و دینارا وأربعونَ  وتسعة وسبعمائة ألفا عشر

  .(د 5.615.749,408)

 المال إلى نقلھ في یرّخص الذي األّول العنوان من الفائض مبلغ -5

 دینارا وثمانونَ  وسبعمائة ألفا عشر وستة تسعمائة :االحتیاطي

  .(د 916.780,911) ملیما 911و

 یرّخص الذي الثاني العنوان من 4و 3 الجزئین من الفائض مبلغ -6

 وسبعة وأربعمائة مالیینَ  أربعة :االحتیاطي المال إلى نقلھ في

 ملیما 295  و دینارا وسبعونَ  وسبعة وخمسمائة ألفا وأربعونَ 

  .(د 4.447.577,295)

 في یرّخص الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ -7

 دنانیر وسبعة وسبعمائة ألفا عشر اثنا :االنتقالي المال إلى نقلھ

  .(د 12.707,201) ملیما 201و

 الباقیة الثاني العنوان من الخامس بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ -8

 لعدم بإلغائھا یصّرح والتي التصرف اختتام حد إلى استعمال دون

  .(د 0,000) دینار شيء ال :موارد من یقابلھا ما إنجاز

  بلدیة رئیس
  نویرة ریاض
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  الجم

  

 یتعلق 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021   لسنة 27 عدد قرار

 باالختبارات الخارجیة ناظرةالم تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك اول معماري مھندس النتداب

  الجم ببلدیة

 بضبط یتعلق 2021 جوان 10  في مؤرخ الجم بلدیة رئیس من  

 معماري مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة

  . الجم دیةببل لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك اول

   : الجم بلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  .الجم بلدیة

 بردیسم 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة اوتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 116 عدد باألمر إتمامھ تم كما لإلدارة المعماریین

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة احكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي مكینلت احتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات او  الخارجیة المناظرات

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 المتعلق 2007 مارس 06 المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد وعلى

 لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط

  .التونسیة اإلدارات تنظمھا التي التكوین مراحل ىإل الدخول ومناظرة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

  یلــــــــــــي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:االول الفصل

 المھندسین بسلك أول معماري مھندس نتدابال باالختبارات

  .الجم بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح:الثاني الفصل

 للمترشحین لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك اول معماري

 على والمحرزین المعماریین المھندسین عمادة بجدول المسجلین

 في لھا معادلة شھادة او معماري لمھندس الوطنیة الشھادة

 على سنة (40) العمراربعین من البالغین المطلوب االختصاص

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وفق تحتسب األكثر

  .اعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13

 المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب :الثالث الفصل

 المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحانھم سجیلت  اعاله إلیھا

 مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح إستمارة سحب ثم للغرض

 بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا  مرفقة اإلستمارة وتكون الفتح

  :الترشح عند :أ       

 لبوابة اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ترشح ةإستمار.1

  .(www.concours.gov.tn)العمومیة المناظرات

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة.2

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة.3

  .معادلة بشھادة األجنبیة

  . البكالوریا اعداد بطاقة من نسخة.4

  .التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة.5

 المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة.6

  .المعماریین

  .وعنوانھ المترشح إسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان.7

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة.8

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 في اشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باالمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إداعھا یتم التي الملفات التقبل

  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد:ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سجل من مضمون.1

  اشھر (3)ثالثة من أكثر تسلیمھا
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 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون.2

  .اشھر (3)ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان.3

  .مایعدلھا أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة.4

  .البكالوریا أعداد بطاقة من صللأل مطابقة نسخة.5

  .التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة.6

 من أكثر تسلمھا تاریخ على یمض لم(األصل) طبیة شھادة.7    

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان تثبت أشھر ثالثة

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

  .للصحة عمومیة سسةمؤ

 بقرار أعاله إلیھا والمشار الخارجیة المناظرة تفتح :االرابع الفصل

  : القرار ھذا ویضبط الجم بلدیة رئیس من

oللتناظر المعروضة الخطط عدد  

oالترشحات قائمة ختم تاریخ .  

oالمناظرة فتح تاریخ  

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف:الخامس الفصل

 والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من بقرار تركیبتھا تضبط جنةل

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى الجم بلدیة رئیس من وبإقتراح

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح•

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة•

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب•

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح•

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض:السادس الفصل

 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید او الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من("أ"الفقرة) الثالث بالفصل إلیھا المشار الوثائق

  .حالترش ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط:السابع الفصل

 لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:الثامن الفصل

  :التالیة االختبارات

  .األولي إختبارالقبول•

  .النھائي القبول إختبار•

  :یلي كما اإلختبارات إجراء یتم   

   :األولى المرحلة-1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة المترشحین ترتیب یتم

 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 سنة معدل)+(1.5×البكالوریا شھادة معدل)=الشخصي المجموع

  .(الجامعیة الشھادة على الحصول سنة اسمقی عدد)+(3× التخرج

  األقصى المعیارالعدد

  30.البكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  60.التخرج لسنة النھائي المعدل

  10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  100الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد إحتساب كیفیة ضبط یتم

  :التالي النجو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد:األول المعیار•

  .(1.5 × البكالوریا

 التخرج لسنة النھائي المعدل)نقطة 60 األقصى العد:الثاني المعیار•

×3)  

 مبین ماھو حسب وتسند 10 األقصى العدد :الثالث المعیار•

  :التالي بالجدول

 الترشحاتعدد غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول اقدمیة

  النقاط

  نقاط 10سنوات 05 من أقل

  نقاط 08سنوات 10 من واقل سنوات 05 من

  نقاط 06سنة 15 من وأقل سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات 06 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة تتم

 التفاضلي الترتیب حسب للتناظروذلك المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في)الشخصي لمجموعھم وفقا حینللمترش

  (سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین

  :الثانیة المرحلة-2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي إختبار

 طریق عن السؤال إختیار یقع المناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب

  .إثنین على إلیھ یسند الذي العدد

  :یلي كما اإلختبار لھذا المحدد المدة تضبط
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  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوع

  :شفاھي إختبار

  دقیقة 20 التحضیر

  دقیقة 20العرض

  دقیقة 20 الحوار

  01(20)والعشرین (0) بین یتراوح عدد

 حسب الفرنسیة او العربیة ةباللغ اإلختبار یجرى:التاسع الفصل

  .المترشح إختیار

 الشفاھي االختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال :العاشر الفصل

  .األولى المرجلة في فوق فما نقطة (50)خمسین على یحرز لم إن

 على (6)ستة من أقل عدد كل عن ینتج :عشر الحادي الفصل

  .شحالمتر قبول رفض الشفاھي االختبار في ( 20)عشرین

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع:عشر الثاني الفصل

  :كاألتي المترشح

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

  02أ =األولى المرحلة في علیھا المتحصل النقاط مجموع

  01  ب =الثانیة المرحلة في علیھا المتحصل النقاط مجموع

 ترتیبا مترشحینال ترتیب المناظرة لجنة تتولى:عشر الثالث الفصل

 الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

 نفس على اكثر او مترشحان تحصل إذا).نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات جمیع في النقاط من المجموع

  (.سنا

  :األصلیة القائمة(1

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن

 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

  :التكمیلیة القائمة(2

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم

 اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمركز یلتحقوا لم الذین المترشحین عویضت من

  :عشر الرابع الفصل

 للمترشحین التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط

  .الجم بلدیة رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین

 المترشحین تصرف تحت یكون ان یمكن ال:عشر الخامس الفصل

 وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال متحاناتاإل إجراء مدة طیلة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر مالم نوعھ كان مھما مستند اي

 األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم:عشر السادس الفصل

 أجل إنقضاء وبعد عملھم بمركز لإللتحاق بھا المسجلین وإستدعاء

 التصریح اریخت من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون

 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة بالقائمة

 اإلتحاق علیھم بان بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول مضمونة

 یعتبرون او یوما (15)عشر خمسة اقصاه أجل في بمراكزعملھم

 ویتم المناظرة في الناجحین قائمة من ویحذفون التسمیة رافضین

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین ترشحینبالم تعویضھم

 على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي .التفاضلي الترتیب

  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:عشر السابع الفصل

  المحلیة

  ملحــــــــــــــــق

 معماریین مھندسین النتداب باالختبارات  الخارجیة المناظرة برنامج

  .الجم بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول

  :المعماري المھندس مھنة تنظیم (01

  .والمؤسسات التشریعیة الجوانب-

  العمومیة الصفقات (02

  .(المتصورون) الدراسات صفقات إنجاز -

  .(المقاوالت)األشغال صفقات إنجاز -

  .عمومیة لصفقة المكونة الوثائق -

  .البنایات بمتطلبات التعریف(03

  .للسكنى والفزیولوجة النفسیة المتطلبات -

  للسكنى اإلجتماعیة المتطلبات -

  .اإلقتصادیة المتطلبات -

  .السكني على المطبق اإلجتماع علم (04

  العائلیة للحیاة المسكن مالءمة -

  والتملك الخصوصیة -

  الحیاة ألسلوب المالءمة -

  :التصور طریقة (05

  البرمجة -
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  الجیوفیزیائیة المعطیات معرفة -

  والنظم الضوابط -

  والمبرارات بالحلول التعریف -

  .والمتدخلون اإلعداد مراحل-

  بلدیة رئیس
  فرحات  عادل

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

  العامرة

  

 یتعلق 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  العامرة لبلدیة الھیكلي مبالتنظی

  العامــــــرة، بلدیــــة رئیــــــــس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي امالنظ بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 11 في المؤرخ 2015 لسنة 1276 عدد األمر وعلى   

  العامرة، بلدیة بإحداث المتعلق 2015

 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر وعلى

 المتمم بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق

  ،2000 ماي 02 في المؤرخ 2000 لسنة 912 عدد باألمر

 المؤرخ والمالیة الداخلیة وزیري عن الصادر المشترك القرار وعلى

 الوظیفیة الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989 سبتمبر 19 في

  ،بلدیة كل في إحداثھا الممكن

 أوت 26 في المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى

  البلدیة، لإلدارات األنموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992

 بتاریخ األولى العادیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى

 وإحداث بالبلدیة الھیكلي التنظیم بتنقیح والمتعلق 2021 مارس 14

  بھا، وظیفیة خطط

  :یلـــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــرر

 النحو على العامرة لبلدیة الھیكلي التنظیم ضبط :األول الفصل  

  :التالي

  البلدیة رئاسة-

  العامة الكتابة-

  والمالیة اإلداریة للشؤون الفرعیة اإلدارة-

  الفنیة الفرعیة اإلدارة-

  البلدیة رئاسة :الثانى الفصل  

  :التالیة واألقسام المصالح البلدیة رئیس إلى مباشرة بالنظر ترجع

   :والحوكمة الداخلي والتدقیق التفقد مصلحة-1

  :بــــــــــــــ مكلفة وھي

 والدوائر والفنیة والمالیة اإلداریة المصالح وتفقد بمراقبة مراقبة-

  .لھا التابعة والجمعیات البلدیة إلشراف الخاضعة والمؤسسات البلدیة

 رئیس بھا یأذن التي والمھمات واألبحاث اإلداریة التحقیقات إجراء-

 لتالفي الكفیلة الوسائل واقتراح لذلك الحاجة دعت كلما البلدیة

  .المالحظة اإلخالالت

 اإلداریة المصالح مختلف بین والتنسیق والشكاوي العرائض قبول-

   .لھا الحلول وإیجاد علیھا للرد

 على الواردة الرقابة ومالحظات دالتفق التقاریر كل على اإلجابة-

  .البلدیة

   :البلدیة والھیاكل المجلس قسم-2

 اإلداریة المصالح بقیة مع وبالتنسیق العامة الكاتبة مع بالتعاون یتولى

 محاضر تحریر واللجان، البلدي والمكتب المجلس جلسات إعداد

 سالمجل قرارات تنفیذ ومتابعة لھا المعدة بالدفاتر ونسخھا الجلسات

   .الھیاكل بقیة وتوصیات

   :والثقافة االجتماعیة الشؤون قسم-3

   :یلي ما على السھر للبلدیة العام الكاتب مع بالتنسیق یتولى

 الجھات مختلف مع بالتنسیق االجتماعیة األبحاث و الدراسات إجراء-

   بالمنطقة السكنیة البرامج متابعة و المختصة

   بالطفولة تعنى التي ماتالمنظ و األطفال ریاض نشاط متابعة-

  لألطفال البلدیة المجالس نشاط متابعة-

 الھیاكل تنظمھا التى المھرجانات و التظاھرات برمجة في المساھمة-

 التنسیق و والثقافة والطفولة الریاضة و الشباب میدان في المختصة

   بینھما

  استعمالھا جدولة و الریاضیة التجھیزات و بالمساكن اإلعتناء-

 اإلشھار عالمات و الترفیھ نوادي و المالھي لمراقبة خلالتد-

  المرئیة األشرطة بیع و كراء محالت و التجاري

   :البیئیة الشرطة قسم-4
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 للبلدیة العام الكاتب مع وبالتنسیق البلدیة رئیس إشراف تحت تسھر

 كل وتنفیذ البیئي المجال في القوانین و التراتیب تطبیق على

 حمایة على والسھر البلدي المجلس من المقررة والتراتیب اإلجراءات

 األمن مصالح مع بالتنسیق المخالفات ورفع بالنظافة والعنایة البیئة

  .الوطني

  :والتواصل اإلتصال قسم-5

 المعلومة إلى النفاذ متابعة للبلدیة العام الكاتب مع بالتنسیق یتولى-

 مدنيال والمجتمع المواطن مع وإتصال تواصل تطبیقات وإعداد

 والجھوي المحلي المستوى على األخرى اإلدارات ومختلف

  .والمركزي

   الدولي النطاق على اتفاقیات مشاریع إعداد-

  للبلدیة اتصالیة خطط إعداد-

  العامة الكتابة :الثالث الفصل

 البلدیة رئیس سلطة تحت مكلف بمھامھ یقوم من أو العام الكاتب

   .البلدیة اإلدارة بتسییر

 مجلة من 218 الفصل بمقتضى للبلدیة العام الكاتب یتولى كما

  .البلدي المجلس كتابة المحلیة الجماعات

   مباشرة العامة بالكتابة تلحق

  : األقسام

  یتولـــــــــــــــــــــــى : واألرشیف والتوثیق المركزي الضبط قسم *

 و المعنیة المصالح على وتوزیعھا المراسالت مختلف تسییر-

 إلى تنقالتھ مختلف ومتابعة والصادر الوارد البرید تنظیمو متابعتھا

  .األخرى األعمال جانب

 و تصنیفھا و الترتیبیة و التشریعیة النصوص جمیع توثیق و جمع-

  البلدیة المصالح ذمة على وضعھا و ترتیبھا

 بطریقة المتعلقة اإلصدارات و المعلومات و الوثائق جمع و اقتناء-

  .لمستعملیھا تبلیغھا و حفظھا و البلدي بالعمل مباشرة غیر أو مباشرة

  :بــــــــــــــ وذلك البلدي األرشیف تنظیم-

 على السھر و البلدیة لمصالح الجاریة الوثائق تصنیف نظم إعداد

   تطبیقھا حسن

 تتضمنھ ما تنفیذ على العمل و البلدیة وثائق استبقاء مدد جداول إعداد

 معدة محالت في الوسیط رشیفاأل حفظ و تنظیم و جمع أحكام من

   للغرض

 األرشیف ترحیل و استغاللھ و الوسیط األرشیف على االطالع

  . إتالفھ قصد الوطني األرشیف مؤسسة إلى النھائي

  : المصالح •

  : اإلعالمیة مصلحة *

 بإعداد ذلك و اإلدارة داخل اإلعالمیة وسائل استعمال بتطویر تھتم-

 كافة لصیانة إضافة متابعتھ و جازهإن و للبلدیة اإلعالمیة مخطط

  .سیرھا حسن متابعة و بالبلدیة اإلعالمیة البرامج و المعدات

   واإلتصال المعلوماتیة لألنظمة استراتیجي مخطط إعداد-

  اإلعالمیة المشاریع إدارة-

 عملھا سیر حسن على والسھر إعالمیة ومنظومات تطبیقات إعداد-

  .وصیانتھا

  المالیة و اإلداریة الفرعیة اإلدارة :الرابع الفصل

 األعمال إنجاز على العام الكاتب بمساعدة الفرعیة اإلدارة ھذه تسھر

 الفرعیة باإلدارة تلحق و لھا التابعة المصالح و األقسام بعھدة المناطة

  : التالیة المصالح المالیة و اإلداریة للشؤون

  : األقسام

  : المدنیة الحالة قسم-

 الوفایات أو للوالدات ترسیم من المدنیة لحالةا عملیات إنجاز یتولى

 إذن شأنھا في الصادرة باإلصالحات القیام و الزواج عقود إبرام و

 مختلف بتسلیم تقوم كما المختصة الدوائر من إعالم أو المحاكم من

 و باإلمضاء التعریف إتمام و الشھادات و المدنیة الحالة وثائق

  . لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد

  البلدي الملك و النزاعات مصلحة-

  األعوان مصلحة-

  الصفقات و المالیة مصلحة-

  األسواق و االقتصادیة التراخیص مصلحة-

 المالیة و اإلداریة للشؤون الفرعیة لإلدارة التابعة المصالح تسھر

  : التالیة بالمھام القیام على

  : المصالح

  البلدي والملك النزاعات مصلحة-1

 فیھا طرفا البلدیة تكون التي النزاعات و القضایا ةبمعالج مكلفة وھي

 األراضي تسجیل و العقاري الوضع متابعة جانب إلى متابعتھا و

 و اإلقتناء و البیع بعملیة القیام و العقاریة الملكیة باإلدارة البلدیة

 بصفة و االكریة معالیم استخالص متابعة و التسویغ و االنتزاع

  .علیھ المحافظة و بلديال الملك في التصرف عامة

  : األعوان مصلحة-2
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 العمل بھا الجاري التراتیب و األساسیة القوانین تطبیق على تسھر

 العملة و الموظفین شؤون في التصرف و العمومیة الوظیفة مادة في

 و تأدیب و مكافأة و رسكلة و تكوین و تدرج و ترقیة و انتداب من

 األخرى الشؤون تلفمخ و التقاعد على إحالة و مرض و غیاب

  .االجتماعي الجانب منھا خاصة و المھنیة بحیاتھم المتعلقة

  : والصفقات المالیة مصلحة-3

 و النفقات و الموارد مستوى على للبلدیة المالیة الشؤون بإدارة تعنى

  :بذلك تتولى

 و المعدات و األثاث جرد وعملیة وحفظھا المخزونات في التصرف

  .منھا بھ نتفاعاال مازال بیع و تحیینھا

 الصبغة ذات والمحالت المبنیة وغیر المبنیة العقارات إحصاء

 وإعداد للمعالیم إخضاعھا قصد المھنیة و التجاریة و الصناعیة

  .االستخالصات سیر ومتابعة التحصیل جداول

 المخطط برنامج إعداد و ختمھا و تنفیذھا و البلدیة المیزانیة إعداد

 سواء تمویلھا وكیفیة البلدیة المشاریع بعةمتا و البلدي االستثماري

 و القروض سحب إلى والسعي القروض صندوق طرف من

  .لفائدتھا المساعدات

 و عقودھا إبرام و المناقصات و الصفقات عن باإلعالن تعنى كما

 بإبرام تقوم كما العقود لبنود الوقتیة الحسابات مطابقة من التثبت

 األموال تجمید و الصفقات هھذ بختم و االقتضاء عند المالحق

 بالنسبة المالیة باالستشارات تقوم كما المشاریع النجاز الضروریة

 المتعلقة االقتناء ملفات تعد و صفقات إبرام تتطلب ال التي للشراءات

  .بھا

 و العمومیة المصاریف مراقبة لدى متابعتھا و التعھد اقتراحات إعداد

 و مراجعتھا و الحساب ائماتق بتسلم تقوم كما التزود أذون إصدار

 المتعلقة بالدفع األذون إعداد و النفقات تصفیة و بصحتھا اإلشھاد

  . الحساب سجالت ومسك األعوان ومرتبات بأجور و البلدیة بالدیون

  :واألسواق االقتصادیة التراخیص مصلحة-4

 التصورات و البرامج ضبط و الدراسات إجراء على بالسھر تقوم

 بمیدان العنایة في تساھم و بالمنطقة االقتصادي المجال في المستقبلیة

 وغیر المستلزمة البلدیة األسواق تنظیم و بھا الصناعة و التجارة

 الطلبات و المنطقة حاجیات بین والتنسیق األحیاء وأسواق المستلزمة

 نقط بفتح المتعلقة الملفات حول الالزمة باألبحاث تقوم كما المقدمة

 اقتراح تتولى أخرى جھة ومن فیھا الرأي وإبداء صناعیة أو تجاریة

  .البلدیة الموارد تنمیة شأنھا من التي االقتصادیة المشاریع

  الفنیة الفرعیة اإلدارة :الخامس الفصل

 تلحق و لھا التابعة المصالح بعھدة المنطقة األعمال إنجاز تتولى

  :التالیة المصالح الفنیة الفرعیة باإلدارة

  العمرانیة التراخیص و التھیئة مصلحة-1

  التنویر و الطرقات و األشغال مصلحة-2

  المحیط و النظافة مصلحة-3

   التالیة بالمھام القیام على الفنیة الفرعیة لإلدارة التابعة المصالح تسھر

   : العمرانیة والتراخیص التھیئة مصلحة

  : تتولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 وتحیینھا العمرانیة العمرانیة التھیئة أمثلة دإعدا على اإلشراف-

   والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة إحكام وتطبیق

  التفصیلیة التھیئة أمثلة دراسة متابعة-

 االقتضاء عند ومراجعتھا العمرانیة وتراتیبھا التھیئة أمثلة تطبیق-

 الشوارع تخطیط احترام على والعمل الفوضوي البناء ومقاومة

  .والحدائق الخضراء والمناطق والساحات

 الرأي وإبداء البناء وبرخص بالتقسیمات المتعلقة الملفات دراسة-

 لطالبیھا الرخص وتسلیم المختصة واإلدارات اللجان على وعرضھا

  .العمل بھا الجاري التراتیب حسب

  علیھا المصادق التقسیمات انجاز سیر مراقبة-

   البلدیة المصالح تلفلمخ الضروریة الخرائطیة الدعائم توفیق-

  الفنیة الناحیة من المحل صلوحیة بشھادات الخاصة الملفات متابعة-

  : التنویر و الطرقات و األشغال مصلحة ?

  : التالیة باألعمال القیام تتولى

   البلدیة بالمشاریع المتعلقة الفنیة الملفات إعداد-

 جمیع مع نسیقوالت بالمدینة االستثماریة المشاریع جمیع تنفیذ متابعة-

  مباشرة وتتبعھا العام الطریق على المتدخلة الھیاكل

 الھیاكل مع والتنسیق وصیانتھا الطرقات بناء أشغال وإنجاز برمجة-

   الشبكات بمختلف یتعلق فیما المعنیة

 وبجمیع القدیمة وصیانة الجدیدة األرصفة أشغال وإنجاز برمجة-

  المدینة بتجمیل المتعلقة األشغال

 الكھرباء شبكات مختلف و العمومي للتنویر الجدیدة الشبكات تركیز-

 على الضغط على العمل و الضوئیة اإلشارات و البلدیة للمباني

   الطاقة استھالك نفقات

  تعھدھا و بالمدینة اإلرشاد عالمات و المرور عالمات تركیز-

 اقتراح و العملة نشاط مراقبة و البلدیة األشغال مختلف تنظیم-

  البلدي العمل إنتاجیة بتحسین الكفیلة الوسائل و اتاإلجراء
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 و صیانتھا و تشغیلھا جداول تنظیم و المعدات و التجھیزات رعایة-

   عملھا سیر مراقبة و إصالحھا

  : المحیط و النظافة مصلحة ?

  : التالیة بالمھام المصلحة ھذه تقوم

 دائقھاح و ساحاتھا و طرقاتھا و بشوارعھا المدینة نظافة على السھر

  : من ذلك یقتضیھ ما و

  األرصفة و الشوارع تنظیف و المنزلیة الفواضل رفع-

 حسب المصانع فواضل و األجنة و البناء فواضل و األتربة رفع-

   العمل بھا الجاري التراتیب

 العمومیة الحدائق الخضراء المنطق تعھد و الحشرات مقاومة-

  بالمدینة

  التشجیر برامج إنجاز-

 بحمایة المتعلقة النصوص و الصحة حفظ تراتیب و ینقوان تطبیق-

  .الغرض بھذا الخاصة الحمالت تنظیم و البیئة و المحیط

 جوان 21 في المؤرخ 07 عدد القرار یلغى :السادس الفصل

 بضبط المتعلق 2018 أوت 07 بتاریخ علیھ والمصادق  2018

  العامرة ببلدیة المحدثة الوظیفیة الخطط

 مكلفان بجبنیانة المالیة وقابض للبلدیة العام اتبالك :السابع الفصل

 من بدایة مفعولھ یجرى الذي القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل

  . علیھ المصادقة تاریخ

   2021 مارس 22 في العامرة

  بلدیة رئیس
  األشطر شكرى

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

  المطویة

  

 یتعلق 2021 جویلة 11  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  المطویة ببلدیة متناصفة إداریة لجان بإحداث یتعلق بقرار

 إداریة لجان بإحداث یتعلق 2021 جویلیة 12 في مؤرخ قرار

   المطویة ببلدیة متناصفة

  المطویة بلدیــة رئیــس إن

  : الدستور على االطـالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29عدد األساسي القانون وعلى

  .العمومیة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المـؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى   

 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 االداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

   تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 في لمؤرخا 2011 لسنة 89 عـدد المرسوم وخاصة

23/09/2011 .  

 باحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ االمر على و   

  . المطویة بلدیة

 1978أفریل 26 في المؤرخ 1978لسنة 452 عدد االمر وعلـى

 األطفال ریاض بمنشطي  الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق و

 في المؤرخ 1999 لسنة 2374 عدد باألمر واتمامھ تنقیحھ تم كما

   .1999 أكتوبر 27

 1982 ماي 11 في المؤرخ 1982لسنة 780 عدد االمر وعلـى

 تنقیحھ تم كما األطفال ریاض تطبیق منشط رتبة باحداث المتعلق و

 27 في المؤرخ 1999 لسنة 2376 عدد باألمر واتمامھ

  .1999أكتوبر

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر وعلى

 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر وخاصة تممتھ

   . 2012 اكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . االداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 اكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد االمر وعلى 

 االداریة اللّجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 1990

 المؤرخ 2012 لسنة 2937 عدد باالمر تنقیحھ تم كما المتناصفة

  . 2012 نوفمبر 27 في

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة  821  عدد مراال وعلى

 التقني  بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق و 1999

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 22/03/2019 في المؤرخ 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط

 1874 عدد  البیئة و المحلیة نالشؤو وزیر السید مكتوب وعلى

 اداریة لجان إلحداث بالدعوة المتعلق 2021 مارس 18 في المؤرخ

   .العملة من وحدة او الموظفین من سلك او رتبة لكل محلیة متناصفة

  :یلـي مـا قــرر
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 المطویة ببلدیة تحدث 2021 اوت 16 یوم من بدایة :األول الفصل

 متناصفة اداریة لجان 02 دعد للتجدید قابلة سنوات ثالث ولمدة

  : یلي كما العملة وحدات من وحدة ولكل الموظفین رتب لمختلف

 و 2وأ 1أ الفرعي السلك وتضم 01 عدد المتناصفة اإلداریة اللّجنة

  : التالیة االسالك في د و ج و ب و 3أ

   العمومیة لالدارات المشترك االداري السلك -

   مومیةالع لإلدارات المشترك التقني السلك -

   األطفال ریاض منشطي سلك -

 األولى الوحدة عملة وتضم :02 عدد المتناصفة اإلداریة اللّجنة

  .والثالثة والثانیة

  متساوي عدد من المتناصفة االداریة اللّجان تتركب : الثاني الفصل

 ممثلي و البلدیة رئیس طرف من تعیینھم  یقع  اإلدارة لممثلي

 وفقا والعملة األعوان طرف من ابھمانتخ یتم العملة و األعوان

   المصاحبة للرزنامة

 متساوین نواب أعضاء و رسمیین أعضاء من اللّجان ھذه تتكون و

  . العدد في

 بالفصل المذكورة المتناصفة الّلجان مختلف یترأس : الثالث الفصل

   . منھ بتكلیف ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب أعاله األول

 بھذا الملحقة  القائمات وفق الناخبین قائمة ضبطت : الرابع الفصل

  . القرار

 الذي القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الخامس الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر

  بلدیة رئیس
  سالم  إنصاف

  

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

 یتعلق 2021 جویلة 11  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  متناصفة إداریة لجنة  للتصویت فروع إحداث راربق

 مركزي مكتب بإحداث یتعلق 2021 جویلیة 12 في مؤرخ قرار

 المحدثة المتناصفة اإلداریة اللّجان أعضاء بانتخاب خاص للتصویت

  . المطویة ببلدیة

  المطویة بلدیــة رئیــس إن

  : الدستور على اإلطـالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 نةلس 29عدد األساسي القانون وعلى

  .العمومیة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المـؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

  تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد   المرسوم وخاصة

/09/2011.  

 بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و   

  . المطویة بلدیة

 اكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد االمر وعلى

 اإلداریة اللّجان وتسییر تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 1990

 المؤرخ 2012 لسنة 2937 عدد باالمر تنقیحھ تم كما المتناصفة

  . 2012 نوفمبر 27 في

 1874 عدد  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

 لجان إلحداث بالدعوة المتعلق 2021 مارس 18   في المؤرخ

 من وحدة أو الموظفین من سلك أو رتبة لكلّ  محلیة متناصفة إداریة

   .العملة

 2021  جویلیة 12 في المؤرخ المطویة بلدیة رئیس قرار وعل

 قابلة سنوات ثالث لمدة متناصفة إداریة لجان بإحداث المتعلق

   للتجدید

  :یلـي مـا قــرر

 عدد االمر من 20و 19 الفصلین الحكام طبقا :األول الفصل 

 والمتعلق 1990 اكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753

 ببلدیة تحدث المتناصفة اإلداریة لّجانال وتسییر تنظیم كیفیة بضبط

  باللّجان خاص للتصویت مركزي مكتب المطویة

 المطویة بلدیة وعملة لموظفي بالنسبة المؤھلة المتناصفة اإلداریة

  : ذكرھم اآلتي األعضاء من وتتركب

   الصفة الرتبة / واللقب االسم

   التصویت مكتب رئیس :أول تقني الكبیر شفیع

   المركزي التصویت مكتب كاتب : مستشار رفمتص المعلول مھا

 باللّجنة األعوان عن ممثل مندوب : تصرف كاتب مصباحي نعیمة

   01 عدد

 عن ممثل مندوب : 04 صنف عامل الغفار عبد شاكر الھادي

   02 عدد باللّجنة األعوان

 المركزي المكتب ھذا ومشموالت مھام حددت : الثاني الفصل 

 عدد األمر من یلیھا وما 20 و 19 فصولال لبیانات وفقا للتصویت

   .اعاله الیھ المشار 1753

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  سالم  إنصاف
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------------------  

  بوشمة

  

 یتعلق 2021 جویلة 13  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 2021 فیفیري 08: في مؤرخ بوشمة بلدیة رئیس من قـــــــرار

 رتبة إلى   االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 نةس بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .بوشمة بلدیة لفائدة  2021

  بوشمة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبر

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 2016 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد600عـ األمر وعلى

  ..بوشمة بلدیة بإحداث المتعلق

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد سيالرئا األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2021 فیفري 08 في المؤرخ بوشمة بلدیة رئیس قرار وعلى     

      المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن  شغورھا سد

   اإلداري بالسلك  متصرف رتبة  الى االستثنائیة

  بوشمة بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك

  /ـلــيیـ مــا قـــــرر/

 2021 افریل 05 یوم ولفائدتھا  بوشمة ببلدیة یفتح : 1 الفصــل

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة، واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك  االداري بالسلك متصرف

2021.  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصــل

  .2021 مارس 02 یوم الترشحات ختم یقع : 3 ـلالفصـ

            2021 فیفیري 08 :في بوشمة

   

  بلدیة رئیس
  فرحاتي  أبولبابة

  


