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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  فوشانة

  

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 اإلستثماري البرنامج على جزئي بتنقيح يتعلق

  2020/2022 للفترة الخصوصي

  قــــــــــــرار

  :على اطالعه بعد فوشانة بلدية رئيس إن

  منه 139 الفصل وخاصة التونسية الجمهورية دستــور  

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلـــى 

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  المحلية،

 26 في المؤرخ 2016 لسنة  600 عدد األمر وعلــى 

  فوشانة، بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المنعقد بفوشانة البلدي مجلسال مداولة وعلى 

 البرنامج على المصادقة حول 2019 ديسمبر 01 بتاريخ

 الموجه 2020/2022 للفترة الخصوصي اإلستثماري

  ، المحدثة للبلديات

 بتاريخ المنعقد بفوشانة البلدي المجلس مداولة وعلى

 البرنامج  تنقيح على المصادقة حول 2021 جوان 04

  . 2020/2022 رةللفت الخصوصي اإلستثماري

  يـلـــي مــــا قرر

 البرنامج على جزئي تنقيح إجراء يتم  :األول الفصــل

 وذلك 2020/2022 للفترة الخصوصي اإلستثماري

 المخصصة اإلعتمادات من  د.أ 300 مبلغ بتنقيص

 إحداث مشروع إلى وإضافتها  بلدية قصر بناء لمشروع

  :التاليين بالجدولين مبين هو كما صحي مسلك

 01 بتاريخ  عليها المصادق رالمشروعالكلفة/ع

 بعد النهائية إعتماداتالكلفة تنقيص2019 ديسمبر

  التنقيص

  بلدية قصر بناء1

  أد1116                 

  أد 816أد300 

 01 بتاريخ  عليها المصادق الكلفة رالمشروع/ع

 بعد النهائية الكلفة إعتمادات زيادة2019 ديسمبر

  الزيادة

  صحي مسلك و ترفيهي ءفضا تهيئة1

  أد875       

  أد 1175أد300 

 المنطقة متساكني كافة إعالم يتم  : الثاني الفصل

  بها المدني المجتمع ومكونات بفوشانة  البلدية

 اإلتصال وسائل كل  بإعتماد التنقيح هذا بمضمون

  .المتاحة

  2021 جوان 04 :في فوشانة

  بلدية رئيس   
  شريمة بن  نورالدين

  

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

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  2021 لسنة البلدي اإلستثمار برنامج بتنقيح يتعلق

  قــــــــــــرار

  :على اطالعه بعد فوشانة بلدية رئيس إن

  منه 139 الفصل وخاصة التونسية الجمهورية دستــور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلـــى 

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 يف المؤرخ

  المحلية،

 26 في المؤرخ 2016 لسنة  600 عدد األمر وعلــى 

  فوشانة، بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 لصندوق العام المديـــر السيد مكتوب وعلــى 

 عـــدد المحلية الجماعــــات ومســـاعدة القــروض

 برنامج إعداد حول  2020أكتوبر 05 بتاريخ2868

  ،2021 لسنة البلدي اإلستثمار



  4331صفحـة   2021جويلية  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   49عـــــدد 

 بتاريخ المنعقد بفوشانة البلدي المجلس مداولة وعلى

 برنامج على المصادقة حول 2020 ديسمبر 25

  ، 2021 لسنة التشاركي البلدي اإلستثمار

 المبرمة 2021 مارس 29 في المؤرخة اإلتفاقية وعلى

 الخصوصية النيابة رئيس عروس بن والي السيد بين

 فوشانة بلدية رئيس والسيد الجهوي جلسللم

 مساهمة على الطرفين بين الموافقة والمتضمنة

 برنامج تمويل في عروس ببن الجهوي المجلس

 تخصص د.أ570 بقيمة 2021 لسنة البلدي اإلستثمار

 ومد األمطار مياه تصريف وشبكات الطرقات لتعبيد

  وتعهدها، التطهير قنوات

 بتاريخ المنعقد بفوشانة البلدي المجلس مداولة وعلى

 برنامج  تنقيح على المصادقة حول 2021 جوان 04

  . 2021 لسنة التشاركي البلدي اإلستثمار

  يـلـــي مــــا قرر

 البلدي اإلستثمار برنامج تنقيح يتم  :األول الفصــل

 الجديدة المشاريع مستوى على 2021 لسنة

 ارطةالف السنوات عن اإلنجاز طور في التي والمتواصلة

 إلى 5.781.564.786 من اإلعتمادات في بالترفيع

7.453.000.000  

 برامج إضافة التنقيح عملية تشمل :الثاني الفصــل

 إعتمادات في والتصرف التمويلية الخطة وتعديل جديدة

 مبين هو كما والمتواصلة الجديدة المشاريع بعض

  :التالي بالجدول

 25 يخبتار  عليها المصادق الكلفة رالمشروع/ع

 بعد النهائية الكلفة الزيادة مصدر الزيادة2020 ديسمبر

  التنقيح

  البلدي للملعب الخارجي المحيط تهيئة1

  أد150

  أد200ذاتي أدتمويل50 

  أد150ذاتي أدتمويل50 أد100الطرقات وتعهد صيانة2

 بشارع تجميلية ضوئية وحدات تركيز3

  أد150ذاتي أدتمويل50أد100الحرية

  أد258ذاتي أدتمويل58أد200ارسم 20 حديقة تهيئة4

 بحي عثمانة عزيزة نهج تهيئة )  الطرقات تعبيد5

 من أدمساهمة175أد580(2021 لسنة الطرابلسي

  عروس بن لوالية الجهوي المجلس

 التعبيد لمشروع وإضافتها أد300 تنقيص ) د.أ755

  أد 455 : النهائية اإلعتمادات لتستقر (2020 لسنة

  2020 لسنة الطرقات تعبيد6

 تعبيد مشروع من المبلغ تحويل أدتم300أد330

  أد2021630 لسنة  الطرقات

  التطهير شبكات تركيز7

 بن لوالية الجهوي المجلس من أدمساهمة270أد100

  أد370عروس

  الخضراء والمناطق المدينة مداخل  تجميل8

  أد100ذاتي أدتمويل100-

  الداخل من البلدي الملعب فضاء  تنوير9

 في البلدية مساهمة إطار في يذات أدتمويل115-

  أد115المشتركة المشاريع

  للشرب الصالح الماء بشبكات الربط في المساهمة10

  أد20ذاتي أدتمويل20-

  البلدي المسلخ وتعهد صيانة11

  أد30ذاتي أدتمويل 30-

  األحياء لمالعب رياضية تجهيزات إقتاء12

-  

  أد10ذاتي أدتمويل10

 20 قالبة شاحنة ( والطرقات النظافة معدات إقتناء13

  (طن

  أد370أدقرض370-

  حاويات إقتناء14

  أد50ذاتي تمويل أد 20 /قرض أد30أد50-

15  

-البلدي المستودع لورشة وتجهيزات معدات إقتناء

  أد50ذاتي أدتمويل50

  أد70ذاتي أدتمويل70- النقل وسائل إقتناء16

 :أد145-أد270األمطار مياه تصريف شبكات تركيز17

  ذاتي تمويل

 بن لوالية الجهوي المجلس من مساهمة:دأ125

  أد270عروس
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 تمويل-27.564.786 إدارية تجهيزات اقتناء18

 وإضافتها 2.564.786 تنقيص بعد 25.000.000ذاتي

  واإلشهار اإلعالنات لمصاريف

 المنطقة متساكني كافة إعالم يتم  : الثالث الفصل

   بها المدني المجتمع ومكونات بفوشانة  البلدية

 اإلتصال وسائل كل  بإعتماد التنقيح هذا نبمضمو

  .المتاحة

  2021 جوان 04 :في فوشانة

  بلدية رئيس    
  شريمة بن  نورالدين

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

  بورقيبة منزل

  

 2021 ماي 5  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

  األرشيف و لوثائقا في مستشار متصرف رتبة

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح قرار

 بسلك األرشيف و الوثائق في مستشار متصرف

 منزل بلدية لفائدة األـرشيف و الوثائق في المتصرفين

  2021 سنة بعنوان بورقيبة

  بلدية رئيس  
  الجباري  الدين صالح

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

  عوسجة

 جويلة 13  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 بتراتيب المتعلقة اإلدارية الخطايا بمعاليم يتعلق 2021

  العامة النظافة و الصحة حفظ

  : إطالعه بعد عوسجة بلدية رئيس إن

 و   2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 بمجلة المتعلق و  2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 31 في المؤرخ 1973 سنةل 81 عدد القانون على و

 المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 1973 ديسمبر

  .تممته و نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و

  .المحلية الجباية مجلة بإصدار يتعلق 1997 فيفري

 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون على و

 59 عدد القانون إتمام و بتنقيح تعلقي 2016 أفريل

 المتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة

 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتيب بمخالفة

  .المحلية للجماعات

 03 في المؤرخ 1967 لسنة 139 عدد األمر على و

  عوسجة، بلدية  بإحداث المتعلق 1967 ماي

 ديةالعا دورته في البلدي المجلس مداولة على و

  2021 جوان 30 بتاريخ 2021 لسنة الثانية

  :يـــــلــي مـــــــــــا قـــــــــــــرر

 بمخالفة المتعلقة الخطايا قيمة تضبط :األول الفصل

 الراجعة بالمناطق  العامة النظافة و الصحة حفظ تراتيب

   : يلي كما عوسجة لبلدية

  الخطية المخالفةمقدار

 للفضالت لمشابهةا للفضالت العشوائي اإللقاء

 و المنشآت و المؤسسات من المتأتية و المنزلية

   الحرفية أو التجارية األنشطة لممارسة المعدة المحالت

 تستجيب ال أوعية في وضعها أو السياحية أو

  د300 المخصصة غير األماكن في أو للمواصفات

 باألماكن حجمها كان مهما البناء فضالت و األتربة إلقاء

  د300. لها ةالمخصص غير

 غير باألماكن حجمها كان مهما الحدائق فضالت إلقاء

  د300.لها المخصصة

 من العمومية الساحات أو الطرقات أو األرصفة تلويث

  د300 المستعملة المياه تصريف جراء

 أو بالطرقات بها االنتفاع زال معدات أو أثاث ترك

 المبنية غير باألراضي أو العمومية الحدائق أو الساحات

  د300الشواطئ و األودية و المياه بمجاري أو

 الساحات أو بالطرقات النقل وسائل مختلف هياكل ترك

 أو المبنية غير باألراضي أو العمومية الحدائق أو

  د300الشواطئ و األودية و المياه بمجاري

 للفضالت الحائطية السالت أو الحاويات إتالف

  د300.العمومية األماكن في الموضوعة

  د300مبنية غير ألرض بالتنظيف لتعهدا عدم

  د300مبنية غير أرض تسييج عدم

 المحالت داخل تجارية لغاية الحيوانات تربية

  د300السكنية
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 داخل الصحية المركبات تنظيف او صيانة أو توفير عدم

  د300.للعموم المفتوحة المحالت

 المفتوحة المحالت داخل الصحية الشروط احترام عدم

  د300للعموم

 المحالت داخل لغرض مهيأة حاويات تخصيص عدم

  د300للعموم المفتوحة

 أو بوسائل الغذائية المواد خزن او بيع او عرض أو نقل

  د300صحية غير ظروف في

 أو الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار

  د300.الخضراء المناطق أو العمومية المنتزهات

 أو الحدائق داخل المزروعة المساحات استعمال

 نشاط في الخضراء المناطق أو العمومية المنتزهات

  د300.صناعي أو تجاري

 أو الحدائق داخل مزروعات إتالف أو حرق في التسبب

  د300.الخضراء المناطق أو العمومية المنتزهات

 األوقات غير في الضوضاء أو الضجيج من نوع أي إحداث

  د300.المعنية المحلية الجماعة قبل من المحددة

  د300.أنواعها بمختلف فضالتال حرق

 المعدة بالمحالت للمداخن الصحية الشروط توفر عدم

 أو فقدانها أو الحرفية أو التجارية األنشطة لممارسة

 مداخن وجود نشاطها يقتضي التي و ) بها خلل وجود

  د300.(بها

 المعدة المحالت في كريهة روائح انبعاث في التسبب

 و رفيةالح و التجارية األنشطة لممارسة

  د300.الصناعية

  د300البالوعات أغطية إزالة

 المياه أو الشرب مياه تصريف بقنوات اإلضرار

  د300األمطار مياه أو المستعملة

  د500العمومية باألماكن رخصة بدون االنتصاب

  د300المياه بمجاري الفضالت رمي

 الجمالية على للمحافظة الالزمة التدابير احترام عدم

 بالشوارع البناء تراتيب و البيئية و نيةالعمرا و الحضرية

  د300الخاصة و العمومية الفضاءات و الساحات و

 البلدي القابض و للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل

 كل بعوسجة البلدي الحرس أعوان و الجبل برأس

  .القرار هذا لتنفيذ يخصه فيما مكلف

  لسابقا القرار يعوض و يلغي القرار هذا : الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  الذوادي  أسد

  

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

 جويلة 13  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 السوق لزمة معلوم من بالطرح يتعلق 2021

  الزواوين و بعوسجة األسبوعي

   : على إطالعه بعد عوسجة بلدية رئيس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

  . المحلية الجماعات بمجلة تعلقالم و  2018 ماي 09

 13 في  المؤرخ 1967 لسنة 139 عدد األمر على و

  ، عوسجة بلدية بإحداث المتعلق 1967 ماي

 26 في المؤرخ البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  .2018 جوان

 في المؤرخ 2018 لسنة 56 عدد المالية قانون على و

  منه 72 الفصل خاصة و 2018 ديسمبر 27

 العادية دورته في البلدي المجلس داولةم على و

  2021 جوان 30 بتاريخ المنعقدة الثانية

  : يــــلي مـــا قـــــــرر

   : األول الفصل•

 السوق لزمة بعنوان 2083.333 قدره مبلغ طرح يتم

 بعنوان 833.333 قدره مبلغ و بعوسجة األسبوعي

 لزمة معلوم من بالزواوين األسبوعي السوق لزمة

 2021 أفريل لشهر بالزواوين ألسبوعيا السوق

  . الهويملي مالك للمستلزم

  :الثاني الفصل•

 بتطبيق مكلفان البلدي القابض و للبلدية العام الكاتب 

  .إجراءاته تنفيذ و  القرار هذا

  بلدية رئيس
  الذوادي  أسد

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

 جويلة 13  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

  للعموم المفتوحة المحالت إجراءات لبدلي يتعلق 2021

  ، على إطالعه بعد عوسجة بلدية رئيس إن
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 في المؤرخ و 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق و  2018 ماي 09

 13 في مؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر على و

   .العمومية الصفقات بتنظيم يتعلق 2014 مارس

 03 في المؤرخ 1967 لسنة 139 عدد مراأل على و

  عوسجة بلدية بإحداث    المتعلق و 1967 ماي

 26 في المؤرخ البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  .2018 جوان

 العادية دورته في البلدي المجلس مداولة وعلى

   2021 جوان 30  الجمعة يوم المنعقدة الثانية

  :يلي ما قــــــرر

  : ولألا العنـــوان

  عامة امأحك

 الشروط تحديد إلى الكراس هذا يهدف : ولألا الفصل

  أحـد لممارسة المعدة ت?المح لصلوحية العامة

 لها?إستغ يخضع ? التي و الحرفية أو التجارية نشطة?ا

 قانونية  أحكـام تضـبطها صحية و عمرانية شروط إلى

  . شروط كراسات أو ترتيبية أو

 بهذا المبينة ت?المح لصلوحية العامة الشروط تتضمن

 الواجب  الصـحية و العمرانيـة الشـروط أدنـى الكـراس

 ذلـك و لهالإسـتغ فـي الشـروع قبل المحل في توفرها

 و العمراني محيطـه مـع النشـاط ءمـةاللم ضـمانا

  . العامتين الراحة و الصحة على حفاظا و البيئي

 أحـد ممارسـة فـي الراغـب علـى يتعين : 2 الفصــل

 قبـل و المتقـدم بالفصـل إليهـا المشـار نشـطةألا

 لــذلك المعــد المحــل لالإســتغ فــي الشــروع

 المتعلقــة الملحقــات و الكــراس هــذا ســحب

 لها يخضع التي ? خرىألا الخصوصية  بالتراتيــب

 بدائرتها يوجد التي المحلية الجماعة مقر من ? النشاط

  . المحل

  نيثاال العنـــوان

  المحالت تهيئة و العمرانية الشروط •

 المعــدة ت?المحــ تكــون أن يجــب : 3 الفصـــل

 مـــن ول?ا بالفصــل عليهــا المنصــوص و لالسـتغالل

 و الموقع و الصبغـة حيث من مطابقة الكراس هــذا

 تضمنتــه لمـا و البنـاء برخصـة الملحقـة لألمثلة التهيئة

 لكراسات و التهيئة مثلة? المصاحبة نيةالعمرا التراتيب 

  ? التقسيمات شروط

 يجب ? العمرانية للتهيئة مثال وجود عدم حالة في و 

 عتبـار?ا بعين تأخـذ مواقع في ت?المح هذه تتواجد أن

 و المتسـاكنين راحـة و مة?سـ و النشـاط طبيعـة

  . للتعمير العامة التراتيـب مقتضـيات تراعـي و جـوار?ا

 حاجيات مع المحل ءم?يت أن يجب : 4 ــلالفصـ

 المسـاحة حيـث مـن ة خاص ممارسته المزمع النشاط

  . التهيئة و التجزئة و

 عن ت?المح سقف علو يقل ? أن يجب : 5 الفصــل

  . صنتمترا ثمانين و مترين

 المواد من ت?المح أرضية تكون أن يجب : 6 الفصــل

 بصفة إنحدارها توجيه يتم للسوائل المنفذة غير الصلبة

 المياه مجاري فوهة نحو التنظيف مياه ن?بسي تسمح

 تكون التي  و المستعملة المياه شبكـة إلى المؤدية

 و الحشرات تسرب يمنع مشبك حاجز و بممص مجهزة
  . وساخ?ا بحصر يسمح

 المخصصـة جـزاء?ا جـدران تغليـف يتعـين : 7 الفصــل

 بالخزف الصـحية المركبـات جـدران و بالمحـل للتحضـير

 و ملساء ?للسوائل منفذة غير سميكـة بمادة أو

   مترين  عن يقل ? علو على التطهير و التنظيف سهلة

 دورات يتضمن صحي مركب توفير يتعين : 8 الفصــل

 ببـابينبينهما مجهـز مستقل فضاء و الكافي بالعدد مياه

 و كهربائية إنارة و اليدين لغسل حوض بـه يكون فراغ
 تهوئتـه ضـمان مـع ت?مهمـ سلة و صابون و ةمرآ

 نوافـذ تفـتح أن علـى ? لـه الكافيـة ليـة?ا أو الطبيعيـة

 إذا و الطبيعية  التهوئــة حالـة فـي المحـل خـارج علـى

 عين على للحـرفاء خدمات تقديم النشاط تضمن

 قل?ا على صـحيين مـركبين تـوفير يتعـين ? المكـان

  . اءللنس أحدهما يخصص

 لية?ا أو الطبيعية التهوئة توفير يجب : 9 الفصــل

 الهـواء بتجديـد تسـمح بصـفة المحل بكامل الكافية

  . الرطوبة وتفادي

 كافية بصفة التنوير و ضاءة?ا توفير يجب : 10 الفصــل

 العموميـة بالشـبكة ربطه و المحل أجزاء بجميع

  . للكهرباء

  الثالـث العنـوان

  الصحية الشروط 

 لممارسة المعدة ت?المح تجهيز يجب : 11 الفصــل

 تسـمح إمتصـاص بآلـة دخانـا أو بخارا تفرز أنشطة
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 ? بمدخنة مرتبطة تكون ? فرازات?ا تصفية و بشفط

 من بداية حسابها يقع أمتار ثة?ث عن إرتفاعها يقل

 شعاع في المتواجدة و علـوا كثر?ا المباني سطوح

  . المحل حول مترا عشرين و خمسة

 التطهير بشبكة ت?المح ربط يجب : 12 الفصــل

 يجـب الشـبكة هذه وجود عدم حالة في و ? العمومية

 المصالح طرف من عليه مصادق للتطهير نمط توفير 

  . المختصة دارية?ا

 العمومية بالشبكة ت?المح ربط يجب : 13 الفصــل

  . للمياه

 توفير ت?المح أصحاب على يتعين : 14 الفصــل

 مخصصـة غطـاء ذات الكـافي بالعـدد سـميكة تحاويا

 و نشاطه و المحل لعنوان تعريفا تحمل ت?الفض لجمع
  قبـل مـن الموضوعة للمواصفات مطابقة تكون

 و الحاويات هذه تنظيف يجب و ? المحلية الجماعة

 و منهـا الكريهة الروائح إنبعاث عدم يضمن بما صيانتها
  . الحشرات تجمع

 كـل اتخـاذ ت?المحـ أصـحاب علـى جبي : 15 الفصــل

 و الحشـرات تسـرب لتفـادي الكفيلـة جـراءات?ا

 و ? بناموسيات المنافذ بتجهيز ? المحل داخل القوارض
  . اللزوم عند فيها المرخص المبيدات استعمال

 المعدات و المحل تطهير و تنظيف يجـب : 16 الفصــل

 نهايـة نـدع وجوبـا و اتسـاخها عنـد ? التجهيزات و

 و للمواصــفات مطابقـة د بمـوا ?اليوميـة العمـل حصـة
 و خصوصــيات حسـب ?اسـتعمالها فـي مـرخص

 وضع يتعين و  . التطهير أو التنظيف عملية حاجيات

 التجهيزات و المعدات و المحل تعهد و لصيانة برنامج

 و ح?إص مـن ? جيـدة حالة فـي بقاءها يضمن بما

 و القوارض و الحشرات مقاومة و بييضت و دهـن تلبيس
 إلـى بالنسـبة ? بتعين و  الشبكات حالة مراقبة

 عامـل تكليـف ? العمـوم تسـتقبل التـي ت?المحـ

 على باستمرار المحافظة خصيصا يتـولى قـل?ا علـى

  . الصحية المركبات نظافة

 أن تالبـالمح العـاملين علـى يجـب : 17 الفصــل

 أن و القـروح و المعديـة مـراض?ا مـن خـالين يكونــوا

 يتعين كما ? باستمرار أجسامهم نظافة على يحافظوا

 بعين تأخـذ عمـل أزيـاء لهم يوفروا أن مشغليهم على

 مكان و بعهدتهم المناطة المهام خصوصيات عتبارالا

  مجهز و بسهم?م تغيير و لحفظ خصيصا معد

  . عالق الم و الخزائن من الكافي بالعدد

  الرابــع عنــوانال

  مختلفة أحكام 

 المنصـوص العامـة الشـروط إلـى إضافة : 18 الفصــل

 المعـدة ت?المحـ تخضـع ? الكـراس بهـذا عليهـا

 إلـى الحرفيـة أو التجاريـة نشـطة?ا أحد لممارسة

  بالنشـاط المتعلقـة الخصوصـية الصـحية الشـروط

 لتراتيبا بقرار عليها المنصوص و ممارسته المزمع

  . عوسجة بلدية عن الصادر الصحية

 و العامـة الشـروط عـن النظـر بصـرف : 19 الفصــل
  ت?المحـ تخضـع ?ه?أعـ إليهـا المشـار الخصوصـية

 حيـث مــن عوسجة ببلدية الخاصة للتراتيب

 و للمنطقـة الجماليـة و المعماريــة الخصوصيــات

 المقدمة الخدمات و المرافق و التجهيزات  نوعيـة

  . اء للحرف

 هـذا شـروط مخالفـة عـن تترتب : 20 الفصــل

  بالتشـريع عليهـا المنصـوص العقوبـات تطبيـق الكـراس

 و العمرانية التهيئة ميدان في العمل به الجاري 

 منح المعنية للبلدية يمكن و . الصحية التراتيب

 طبقا وضعيته لتسوية أشهر ثة?ث أقصاه ?أج المخالف

  .ياتلمقتض

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : 21 الفصــل

  .القرار

  بلدية رئيس
  الذوادي  أسد

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

  الجريصة

  

 2021 جوان 21  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 بالملفات للترقية الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق

  رئيس تقني رتبة إلى

  

 من بقرار يتعلق......في مؤرخ 2021 لسنة .. عدد قرار

 22 في مؤرخ بالنيابة والبيئة المحلية الشؤون وزير

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 2021 جوان

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى بالملفات للترقية



  49د عــــــد  2021جويلية  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4336صفحــة 

 الجريصة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  . 2021 سنة بعنوان

 في مؤرخ بالنيابة والبيئة المحلية نالشؤو وزير من قرار

 الداخلية المناظرة لجنة بنركيبة يتعلق 2021 جوان 22

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 الجريصة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  . 2021 سنة بعنوان

  . بالنيابة والبيئة المحلية الشؤون وزير إن

  ، الدستور ىعل االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون وعلى

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 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 العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد االمر وخاصة تممته أو تهنقح التي النصوص جميع

   . 2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

 الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

  . منه الرابع

 في ؤرخالم 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  . وأعضائها

 المؤرخ 2020 لسنة 1027 عدد الحكومي االمر وعلى

 التجهيز وزير بتكليف المتعلق 2020 ديسمبر 21 في

 الشؤون وزير بوظائف بالقيام التحتية والبنية واالسكان

  . بالنيابة والبيئة المحلية

 ماي 05 في المؤرخ يصةالجر بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى بالملفات للترقية

  . الجريصة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

 ماي 05 في المؤرخ الجريصة بلدية رئيس قرار وعلى

 لملفاتبا للترقية داخلية مناظرة بفتح المتعلق 2021

 المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى

 سنة بعنوان الجريصة بلدية لفائدة العمومية لالدارات

2021 .  

   : يلي ما قرر

 للترقية الداخلية المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى بالملفات

 صةالجري بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

 المؤرخ أعاله إليه المشار القرار بمقتضى والمفتوحة

  : السادة من 2021 ماي 05 في

   رئيس بصفة :    ينوبه من أو البلدية رئيس -

   عضو بصفة :    للبلدية العام الكاتب -

 ينوبه من أو الكاف بوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

   عضو بصفة :     

 منزل بلدية عام وكاتب رئيس تقني العثماني طارق -

   عضو بصفة :    سالم

 اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن : الثاني الفصل

 وذلك القرار هذا يشملهم لم اخرين أعضاء تعيين

 لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم

   بالنيابة والبيئة المحلية الشؤون وزير

                                                   الدوخ مالك

                                                            

  بلدية رئيس
  سلماني  االمين

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

  بورويس سيدي

  

 2021 جوان 24  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 في مؤرخ ويسبور سيدي بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 جوان 25

 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

2021  

 25 في مؤرخ بورويس سيدي بلدية رئيس من قرار

 لترقية المهني امتحان بفتح يتعلق  2021 جوان
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 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  .2021 سنة بعنوان بورويس سيدي

  ، بورويس سيدي بلدية رئيس إن

 لسنة  29  عدد  األساسي القانون على اإلطالع بعد

 مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018

  ، المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية جماعاتوال الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تتمته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 لبلدية المحدث 05/04/1985 في المؤرخ األمر وعلى

  بورويس، سيدي

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  المحلية، الجماعات عملة وترقية النتداب

 فيفري 24 في المــــؤرخ للمقرر ــــقالملح وعلى
 الخطط ترتيب و المهنيــــة المدونـــــة المتضمن 2014

 لعملة االنتداب و الترقية شروط و المشموالت و     
  البلديات، و الجهوية المجالس

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
   ، بالبلديات والترسيم يةوالترق

 المتعلق  28/02/2021  في المؤرخ المقرر وعلى
 صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط
 سنة بعنوان بورويس سيدي ببلدية مباشرة اعلى
2021،  

  يلي ما قرر

 امتحان بورويس سيدي ببلدية يفتح : األول الفصل
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني

  :التالي الجدول لمقتضيات وفقا وذلك مباشرة

  الثانية الوحدة ضمن - 1

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد :الرابع الصنف

  01 المهني االمتحان

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد :الخامس الصنف

  04 المهني االمتحان

 عن ترقيتهم المراد العملة عدد :السادس الصنف

  01 المهني االمتحان طريق

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد :السابع الصنف

  01 المهني االمتحان

  :الثالثة الوحدة ضمن

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد :الثامن الصنف

  01 المهني االمتحان

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد :التاسع الصنف

  01 المهني االمتحان

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد :العاشر الصنف

  01 المهني االمتحان

 سيدي ببلدية المهنية االمتحانات تجرى  : 2 الفصل

  .الموالية واأليام  2021 نوفمبر 16  يوم بورويس

 أكتوبر 15 يوم الترشحات قائمة ختم يقع  : 3 الفصل

2021 .  

  بلدية رئيس   
  الفرشيشي  سمير

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

 2021 فيفري 27  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد ضبط بقرار يتعلق

  2021 سنة بعنوان  مباشرة أعلى صنف إلى

  في مؤرخ بورويس سيدي بلدية رئيس من مقرر

 المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 28/02/2021

 بعنوان  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم

  .2021 سنة

  ، بورويس سيدي لديةب رئيس إن

 لسنة  29  عدد  األساسي القانون على اإلطالع بعد

 مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018

  ، المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 ؤسساتوالم المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تتمته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011
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 لبلدية المحدث 05/04/1985 في المؤرخ األمر وعلى

  بورويس، سيدي

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  المحلية، الجماعات عملة وترقية النتداب

 فيفري 24 في ـؤرخالمـــ للمقرر الملحــــق وعلى

 الخطط ترتيب و المهنيــــة المدونـــــة المتضمن 2014

 لعملة االنتداب و الترقية شروط و المشموالت و

  البلديات، و الجهوية المجالس

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   ، بالبلديات والترسيم والترقية

 التصرف بميزانية الضروري االعتماد يتوفر انه وحيث

  ،2021 لسنة

  يلي ما قرر

 ترقيتهم المزمع العملة عدد يضبط  :   األول الفصل

  :  التالي الجدول بيانات حسب 2021 سنة بعنوان

  :األولى الوحدة ضمن-1

   :الثالث الصنف

  01ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد-

 اختبار طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-

  00:مهني

  01 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

  :الثانية الوحدة ضمن-2

   :الرابع الصنف

  01ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد-

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-

  01:مهني

  00 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

   :الخامس الصنف

  07ترقيتهم المزمع للعملة الجملي عددال-

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-

  04:مهني

  03 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

   :السادس الصنف

  02ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد-

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-
  01:مهني

  01 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

   :السابع الصنف

  02ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد-

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-
  01:مهني

  01 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

  :الثالثة الوحدة ضمن-1

   :الثامن الصنف

  02ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد-

 امتحان طريق عن تهمترقي المراد العملة عدد-
  01:مهني

  01 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

   :التاسع الصنف

  02ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد-

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-

  01:مهني

  01 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

   :العاشر الصنف

  02رقيتهمت المزمع للعملة الجملي العدد-

 امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد-

  01:مهني

  01 :باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد-

  بلدية رئيس    
  الفرشيشي  سمير

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

  مريم شط

 2021 جوان 20  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى ترقية بقرار يتعلق

  مريم شط بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
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 جوان 21 بتاريخ مريم شط بلدية رئيس عن صادر قرار

 تصرف كاتب بلحاج مريم االنسة بترقية يتعلق 2021

 رتبة إلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  مريم شط بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس
  العذاري سمير

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

 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 عن صادر 2021 أفريل 14 في  مؤرخ بقرار يتعلق

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق مريم شط بلدية رئيس

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

  مستشار

 بلدية رئيس عن صادر 2021 أفريل 14 في  مؤرخ قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق مريم شط

 لفائدة مستشار متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

  مريم شط بلدية

  بلدية رئيس
  العذاري سمير

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

 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 في مؤرخ ريمم شط بلدية رئيس عن صادر بقرار يتعلق

 للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 14

 المشنرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 سنة بعنوان مريم شط بلدية لفائدة العمومية لٌإلدارات

2021  

 14 في مؤرخ مريم شط بلدية رئيس عن صادر قرار

 إلى للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل

 المشنرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 سنة بعنوان مريم شط بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021  

  بلدية رئيس
  العذاري سمير

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

 2021 أفريل 13  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 يتعلق مريم شط بلدية رئيس عن صادر بقرار يتعلق

 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة طريق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  2021 سنة بعنوان مريم شط بلدية لفائدة العمومية

 عدد بضبط يتعلق مريم شط بلدية رئيس عن صادر قرار

 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية

 مستشار متصرف رتبة إلى للترقية لملفاتبا الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان مريم شط بلدية

  بلدية رئيس
  العذاري سمير

  

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

  المديوني قصيبة

  

 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 المديوني قصيبة بلدية رئيس من  بقــــــــــــرار يتعلق

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق 03/05/2021 في مؤرخ

 تقنيين ـدد02عـ النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2021 سنة بعنوان المديوني قصيبة  بلدية

  المديوني، قصيبة بلدية رئيس إن

 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

   الدولة ألعوان

 ذات العمومية المؤسسات و المحلية والجماعات

 أو نقحته التي النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته

  2011 ديسمبر 23 في

 6 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى -

  . المديوني قصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1985 مارس

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصّة أحكام بضبط المتعلق 13/04/2006

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السنّ 

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب
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 أفريل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 على و العمومية اتلإلدار المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 ديسمبر 26 في المؤرّخ 2019 لسنة 1239عدد

2019.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى-

 و الترقية و االنتداب آليات و بصيغ المتعلق 2019

  .بالبلديات الترسيم

 البيئة و يةالمحل الشؤون وزير السيد منشور على و -

 تطبيق بكيفية المتعلق 18/09/2019بتاريخ 14 عدد

 الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  .بالبلديات الترسيم و

 في المؤرّخ البلدي المجلس تنصيب محضر على و -

21/06/2018،  

  : يلــــي مــــا قـــــــرّر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط:األول الفصل

 بالسلك تقنيين ـدد02عـ لالنتداب باالختبارات الخارجية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  ،2021 سنة بعنوان المديوني قصيبة

 باإلختبارات الخارجية المناظرة تفتح : الثاني الفصل

 المشترك التقني بالسلك تقنيين ـدد02عـ النتداب

 بعنوان المديوني قصيبة بلدية دةلفائ العمومية لإلدارات

  :على المحرزين للمترشحين 2021 سنة

 العليا المعاهد قبل من مسندة سام فني شهادة 1-

 الوطني المعهد قبل من أو التكنولوجية للدراسات

 معترف شهادة أو التكنولوجيا و التطبيقية للعلوم

   .لها بمعادلتها

 لمستوىبا منظرة تكوينية شهادة على أوالمحرزين -2

 سنة أربعين سنهم تتجاوز لم الذين و الذكر سالف

 ـدد1031عـ األمر أحكام وفق تحتسب سنة (40)

 إليه المشار 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة

  .أعاله

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير يتم و

 المناظرات إلى بالنسبة ذلك و التشغيل بمكتب

 هذا تاريخ تلي التي نواتس الخمس خالل المفتوحة

   التسجيل

 مكتب في المترشح تسجيل عدم صورة في و

 من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم التشغيل

   المناظرة فيها تفتح التي السنة

 إليها المشار و الخارجية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 يضبط و المديوني قصيبة بلدية رئيس من بقرار أعاله

  : رالقرا هذا

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-    

  الترشحات قائمة ختم تاريخ-    

  المناظرة فتح تاريخ-   

 للمناظرة المترشحين على يجب : الرابع الفصل

 عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها المشار الخارجية

 سحب ثم للغرض، المعد االلكتروني الموقع عبر بعد

 مضمونة رسالة بواسطة إرسالها أو الترشح استمارة

 المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

 مرفقة االستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار عليه

  : التالية الوثائق يتضمن بملف وجوبا

   للمناظرة الترشح عند-أ  

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم) ترشح استمارة-1

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

(www.concours.gov.tn).  

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة-2

 مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة-3

  معادلة بشهادة األجنبية الشهائد إلى بالنسبة

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان-4

  عنوانه و

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة -5

 الذي للمترشح بالنسبة يلالتشغ مكاتب بأحد  ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السنّ  تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات قائمة

  باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال-

 قائمة غلق بعد الواردة أو لديةللب المركزي الضبط

  الترشحات

   المناظرة في النجاح بعد -ب

 يمض لم أصلي العدلية السوابق سّجل من مضمون-1

  أشهر (3) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على

 تسليمه تاريخ على يمض لم أصلي والدة مضمون-2

  أشهر (3) ثالثة من أكثر

   حديثان شمسيتان صورتان-3
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 ما أو العلمية الشهادة من ألصلل مطابقة نسخة-4

  يعادلها

 من أكثر تسليهما تاريخ على يمض لم طبية شهادة-5

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

  .للصحة

 لم ترشح بمطل كل وجوبا يرفض :الخامس الفصل

 السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن يصل

 الفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن لم أو

 لجنة تعتمد و القرار هذا من ( "أ" الفقرة)الثالث

  .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد ختم المناظرة

 لهم المخوّل المترشحين قائمة تضبط :السادس الفصل

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في شاركةالم الحق

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية رئيس

 المشار الخارجية المناظرة على تشرف :السابع الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها

 قصيبة بلدية رئيس من باقتراح و المحلية بالشؤون

  : الخصوصب اللجنة هذه تتولّى و المديوني

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -    

  المناظرة في المشاركة

  االختبارات سير على واإلشراف الملفات دراسة -    

  الجدارة حسب المترشحين ترتيب -    

  قبولهم يمكن الذين المترشحين ترتيب -    

 إليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل:الثامن الفصل

  :التالية الختباراتا على أعاله

  األولي القبول اختبار-

  النهائي القبول اختبار-

  : يلي كما االختبارات هذه إجراء يتم             

  األولي القبول اختبار -1

  تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  ساعات 3 : المدة-

  2 :الضارب-

 حسب الفرنسية أو العربية بالغة االختبار هذا يجرى و

  حالمترش اختيار

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين إعالم يتم-

 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتيب طريق عن األولي

 و النهائي القبول اختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في
   تاريخه

 لهذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج يضبط

   القرار

  : النهائي القبول اختبار -2

 البرنامج من يأخذ موضوع حول شفاهي اختبار-

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 في و السحب طريق عن السؤال اختيار يقع المناظرة

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة

   اثنين على إليه يسند الذي العدد

 يلي كما الضوارب و االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

:  

  الضارب      النقاط عدد       المدة باراالخت نوعية

 عدد                                       :شفاهي اختبار

  1              (20) العشرين و (0) الصفر بين يتراوح

  دقيقة 20        التحضير-  

  دقيقة 20         العرض -  

  دقيقة 20       الحوار-  

 باللغة الشفاهي ختباراال هذا يجرى و                 

  .المترشح اختيار حسب الفرنسية اللغة أو العربية

 إثنين مصحّحين على االختبارات تعرض :التاسع الفصل

   (0) الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل إلى يسند و

  (20) العشرين و

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد يكون و

 بين الفارق كان إذا ما ةصور في و المسندين للعددين

 االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4) الربع يفوق العددين

 النهائي العدد يكون و آخرين اثنين مصححين قبل من

   األخيرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 دون عدد على الحصول عن ينتج : العاشر الفصل

 القبول اختبار في (20) عشرين على (06) الستة

  .المترشح قبول رفض األولي

 المترشحين جميع دعوة تتم :عشرة الحادي الفصل

 االختبار إلجراء األولي القبول اختبار في الناجحين

  .الشفاهي
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 أي بقبول التصريح يمكن ال:عشر الثاني الفصل

 النقاط مجموع على يتحصل لم إن نهائيا مترشح

 إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثين يساوي

   (الكتابي و الشفاهي) االختبارين مجموع

 نفس على أكثر أو مترشحان تحصل إذا و      

 األولوية تكون االختبارات جميع في النقاط من المجموع

  . سنا ألكبرهم

 تصرف تحت يكون أن يمكن ال :عشر الثالث الفصل

 ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طيلة المترشحين
 ما نوعه كان مها مستند أي ال و مذكرات ال و نشريات

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم

 تم غشّ  عملية كل عن ينتج :عشر الرابع الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 إلغاء و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من حرمانه و أجراها التي االختبارات

 و الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) سنوات خمس
 ويتم لذلك المؤهلة السلطة من الحرمان هذا يتم

 الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد

  . الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 ترتيب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل

 لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا المترشحين

 في قائمتين تقترح و الشفاهي و الكتابي االختبار

  .نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

  : األصلية القائمة-أ

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء تتضمن

 الذي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود في و المترشح عليه تحصل

  للتناظر المعروضة

  : التكميلية القائمة-ب

 أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه إعداد ميت

 بالقائمة المسّجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحين المترشحين

   عملهم

 القائمة نهائية بصفة تضبط :عشر السادس الفصل

 المقبولين رشحينللمت التكميلية القائمة و األصلية

 تقنيين ـدد02عـ النتداب الخارجية المناظرة في نهائيا

 قبل من العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .المديوني قصيبة بلدية رئيس

 المديوني قصيبة بلدية تقوم :عشر السابع الفصل

 بها المسجلين استدعاء و األصلية بالقائمة بالتصريح

 (30) ثالثون اجل انقضاء بعد و عملهم بمراكز لاللتحاق

 بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير أقصى على يوما

 بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة تتولى األصلية

 بان بالتسليم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة

 خمسة أقصاه اجل في عملهم بمراكز االلتحاق عليهم

 و لتسميةل رافضين يعتبرون أو يوما (15) عشرة

 المناظرة في الناجحين المترشحين قائمة من يحذفون

 بالقائمة المسجلين بالمترشحين تعويضهم يتم و

 ينتهي و التفاضلي الترتيب حسب ذلك و التكميلية

 على أشهر (06) ستة التكميلية بالقائمة العمل

  . األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

 بالجريدة القرار هذا ينشر :عشر الثامن الفصل

   . المحلية للجماعات الرسمية

  بلدية رئيس     
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 2021 فيفري 25  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 مؤرخ المديوني قصيبة بلدية رئيس من  بقـــرار يتعلق

 الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق 26/02/2021 في

 الخارجية المناظرة طريق عن غورهاش سد المراد

 قصيبة بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  باالختبارات

  المديوني،

  المديوني قصيبة بلدية رئيس إنّ 

 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 ارسم 6 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد وعلىاألمر -

  . المديوني قصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1958

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد وعلىاألمر -

 لتحديد خاصّة أحكام بضبط المتعلق 13/04/2006
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 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السنّ 

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 أفريل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 ديسمبر 26 في المؤرّخ 2019 لسنة 1239عدد

2019.  

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر علىو-

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 مناظرة و لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل إلى الدخول

   العمومية

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 وعلىاألمر-

 و الترقية و نتداباال آليات و بصيغ المتعلق 2019

  .بالبلديات الترسيم

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و -

 تطبيق بكيفية المتعلق 18/09/2019بتاريخ 14 عدد

   صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب وآليات

 المؤرّخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و -

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلّق 27/02/2020 في
  .أعضائها

 في المؤرّخ البلدي المجلس تنصيب محضر على و -

21/06/2018.  

  . األعوان مجموع ضبط قرار على و -

  .2021 لسنة المديوني قصيبة بلدية ميزانية على و -

  : يلي مــــــــا قــــــــــرّر

 سدّ  المراد الخطط نوعية و عدد يضبط:وحيد فصل

 باالختبارات الخارجية المناظرات طريق عن شغورها

 كما المديوني قصيبة بلدية لفائدة 2021 سنة  خالل

  : يلي

 لإلدارات المشترك التقني السلك إلى بالنسبة*

  : العمومية

 شغورها سد المراد الخطط عدد     البلدية   الرتبة

 المراد الخطط عدد    التسديد طريقة     2021 لسنة

  المناظرة طريق عن سديدهات

               02                   المديوني قصيبة تقني

 باالختبارات خارجية مناظرة طريق عن  100%          

= 03           02  

  01                       01           تصرف كاتب

                          
  بلدية رئيس      
  لمسا الحاج  رضا دمحم

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

 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 بالسلك (مدنية هندسة) إختصاص تقنيين ـدد02عـ

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  2021 سنة بعنوان المديوني قصيبة

 مؤرخ المديوني قصيبة بلدية رئيس نم قـــــــــــــــرار

 خارجية مناظرة بفتح يتعلق 05/2021/ 03  في

 هندسة) إختصاص تقنيين ـدد02عـ النتداب باالختبارات

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنية

  .2021 سنة بعنوان المديوني قصيبة بلدية لفائدة

  المديوني قصيبة بلدية رئيس إن

  الدستور، على  اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى-

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولـــــــة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 مارس 6 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد وعلىاألمر -

  . المديوني قصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1958

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد وعلىاألمر -

 لتحديد خاصّة أحكام بضبط المتعلق 13/04/2006

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السنّ 

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 أفريل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821وعلىاألمر-

 الخاص األساسي نظامال بضبط المتعلق 1999



  49د عــــــد  2021جويلية  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4344صفحــة 

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 ديسمبر 26 في المؤرّخ 2019 لسنة 1239عدد

2019.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 وعلىاألمر-

 و الترقية و االنتداب آليات و بصيغ المتعلق 2019

  .لبلدياتبا الترسيم

 البيئة و المحلية الشؤون وزير علىمنشورالسيد و -

 تطبيق بكيفية المتعلق 18/09/2019بتاريخ 14 عدد

 الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  .بالبلديات الترسيم و

 في المؤرّخ البلدي المجلس تنصيب محضر على و -

21/06/2018.  

 في المؤرّخ عواناأل مجموع ضبط قرار على و -

03/05/2021  

 المنعقدة جلسته في البلدي المجلس مداولة وعلى -

  26/02/2021 بتاريخ

 قصيبة بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و -

  . تقنيين ـدد02عـ إلنتداب 2021 لسنة المديوني

 بضبط المتعلق03/05/2021 في المؤرخ القرار وعلى -

 النتداب باالختبارات ارجيةالخ المناظرة تنظيم كيفية

 بالسلك " مدنية هندسة " إختصاص تقنيين  ـدد02عـ

 قصيبة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك التقني

   المديوني،

  : يلي مـــــا قـــــــــــرّر

 لفائدتها و المديوني قصيبة ببلدية تفتح:األول الفصل

 مناظرة الموالية األيام و 18/10/2021 اإلثنين يوم

 إختصاص تقنيين  ـدد02عـ النتداب  باالختبارات خارجية

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك " مدنية هندسة"

 قصيبة بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان العمومية

   المديوني،

 شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد : 2 الفصل

  .(02) بخطتين

   مدنية هندسة : إختصاص*

 الخميس يوم لترشحاتا ختم تاريخ حدد : 3 الفصل

02/09/2021.  

  بلدية رئيس     
  سالم الحاج  رضا دمحم

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

  مكنين

  

 2021 جويلة 1  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  الموتى نقل سيارة استغالل معاليم ضبط بقرار يتعلق

  الموتى نفل سيارة استغالل معاليم ضبط 

  بلدية رئيس  
  الشريف  المنجي

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

 2021 جويلة 1  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بمخالفة المتعلقة االدارية الخطايا ضبط بقرار يتعلق

  الصحة حفظ تراتيب

 تراتيب بمخالفة المتعلقة االدارية الخطايا ضبط قرار

  الصحة حفظ

  بلدية رئيس   
  الشريف  المنجي

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

  شربان

 2021 جويلة 14  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار
 تقني النتداب خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك التعاقد طريق عن مدنية هندسة اختصاص
 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني
  . 2021 سنة بعنوان شربان

 15 في مؤرخ شربان بلدية رئيس من قــــــــــــرار
 النتداب خارجية مناظرة بفتح علقيت  2021 جويلية
 التعاقد طريق عن مدنية هندسة اختصاص تقني

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   2021 سنة بعنوان شربان بلدية

  شربــــان بلديــــة رئيس إن

   ، الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 9/5/2018 في

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و  

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 12/12/1983

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 على و االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات
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 سومالمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 89 عدد

 1975 أفريل 25 في المؤرخ 246 عدد االمر وعلى

  .شربان بلدية بإحداث المتعلق

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العممية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 االمر خاصة و تممته أو نقحته يالت النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 آليات و صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبيق فيةبكي المتعلق 2019

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ

  يلــــي ما قــــرر

 16  يوم لفائدتها و شربان ببلدية تفتتح :األول الفصل
 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021 جويلية

 التقني بالسلك متعاقد  تقني النتداب باالختبارات
  العمومية لإلدارات مدنية هندسة تصاصاخ المشترك

  2021 سنة بعنوان

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  . (01) واحدة بخطة

 أوت 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل

2021  

 أوت 30 يوم المناظرة لجنة تجتمع : الرابع الفصل

  الموالية األيام و. 2021

 الوطنية البوابة بموقع القرار هذا رينش :الخامس الفصل
 و للبلدية االلكتروني وبالموقع بالمناظرات الخاصة

  . البلدية بمقر تعليقه ويتم الرسمية بالجريدة

  

  بلدية رئيس
  النوالي  مفيدة

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

 2021 جويلة 14  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 واضع النتداب خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك التعاقد طريق عن برامج

 سنة بعنوان شربان بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021 .  

 15 في مؤرخ شربان بلدية رئيس من قــــــــــــرار

 النتداب خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جويلية

 التقني بالسلك التعاقد طريق عن برامج واضع

 بعنوان شربان بلدية لفائدة العمومية داراتلإل المشترك

   2021 سنة

   ، الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ االساسي القانون وعلى

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 9/5/2018 في

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و  

 امالع االساسي النظام بضبط المتعلق 12/12/1983

 و المحلية العمومية الجماعات و الدولة ألعوان

 على و االدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2011سبتمبر 23 في المؤرخ 89 عدد

 1975 أفريل 25 في المؤرخ 246 عدد االمر وعلى     

       .شربان بلدية بإحداث المتعلق

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و

 لخاص ا األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر

2009 ،   

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و يغص بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

  االنتداب

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و 

 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور على و   

 بضبط المتعلقة االحكام تطبيق  بكيفية المتعلق 2019

  ، بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ

  يلـــــي ما قــــــــــرر

 16 يوم لفائدتها و شربان ببلدية تفتح :األول الفصل

 النتداب خارجية مناظرة الموالية واأليام  2021 جويلية

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك متعاقد  برامج واضع

  2021 سنة بعنوان  العمومية

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  . (01) واحدة بخطة

 تأو 20 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل
2021 .  
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 أوت 30 يوم المناظرة لجنة تجتمع : الرابع الفصل

  الموالية األيام و 2021

 الوطنية البوابة بموقع القرار هذا ينشر :الخامس الفصل

 و للبلدية االلكتروني وبالموقع بالمناظرات الخاصة

  . البلدية بمقر تعليقه ويتم الرسمية بالجريدة

  

  بلدية رئيس
  النوالي  مفيدة

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

  الزيت ساقية

  

 2021 جويلة 8  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

 ساقيـــة ببلديـــة الوظيفية الخطط بقرارضبــط يتعلق

  الزيـــــت

 الخطط الزيت ساقية ببلدية تضبط :األول الفصل

  : التالية الوظيفية

   عام كاتب -     

  ناللجا متابعة و المجلس شؤون مصلحة رئيس*      

  المتابعة و التخطيط و التنمية قسم رئيس 

 المجتمع و المواطن مع العالقة مصلحة رئيس *      

  المدني

 التدقيق و التصرف مراقبة مصلحة رئيس *      

  الداخلي

  المركزي الضبط مصلحة رئيس *      

  اإلعالم مصلحة رئيس*      

  الجودة مصلحة رئيس*      

  معلومةال الى النفاذ مصلحة رئيس*

  األرشيف و الوثائق في التصرف مصلحة رئيس*

  البيئية الشرطة مكتب رئيس*      

   بلدية دائرة متصرف*      

  الشكاوي متابعة و التراتيب مصلحة رئيس*      

I- المالية و اإلدارية للشؤون  عام مدير  

  اإلدارية الشؤون مدير -     

  اإلدارية نللشؤو الفرعية اإلدارة مدير كاهية -      

  البشرية الموارد في التصرف مصلحة رئيس*        

  اإلنتدابات و التكوين قسم رئيس 

  العملة و الموظفين شؤون في التصرف قسم رئيس 

  اإلدارية الشؤون مدير-       

  اإلدارية للشؤون الفرعية اإلدارة كاهية-       

 و القانونية الشؤون و النزاعات مصلحة رئيس*        
  البلدي الملك

  القانونية الشؤون و النزاعات قسم رئيس 

  البلدي الملك قسم رئيس 

  المدنية الحالة مصلحة رئيس*

  التنصيص و الوفيات و الوالدات قسم رئيس 

  المدنية الحالة وثائق استخراج قسم رئيس 

 و الثقافية و االجتماعية الشؤون مصلحة رئيس*

  الرياضية

  األسرة و يةاالجتماع الشؤون قسم رئيس 

  الرياضية و الثقافية الشؤون قسم رئيس 

  اإلعالمية و األساليب و التنظيم مصلحة رئيس*

  األساليب و التنظيم قسم رئيس 

  اإلعالمية قسم رئيس 

  الصفقات و المالية الشؤون مدير -   

 الشؤون و للمالية الفرعية اإلدارة مدير كاهية -   

  اإلقتصادية

  المالية و الميزانية مصلحة رئيس*        

  الحسابيات و الميزانية قسم رئيس 

  المالي التصرف قسم رئيس 

  البلدي األداء مصلحة رئيس*

  األداءات قسم رئيس 

  اإلحصاء قسم رئيس 

  اإلقتصادية الشؤون مصلحة رئيس*

  المحجوز و العامة التراتيب قسم رئيس 
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  الوقتي اإلشغال قسم رئيس 

 الصفقات و للشراءات الفرعية مديراإلدارة -    

  العمومية

  اإلستشارات و العروض طلبات مصلحة رئيس *        

  العروض طلبات قسم رئيس 

  اإلستشارات قسم رئيس 

  التزود و الصفقات متابعة و إعداد مصلحة رئيس *       

  الصفقات متابعة و إعداد قسم رئيس 

  التزود أذون إعداد و متابعة قسم رئيس 

II  - الفنية لشؤونا مديرعام  

  واالشغال والتعمير والتهيئة الدراسات إدارة مدير-

  والتخطيط للدراسات الفرعية اإلدارة مدير كاهية-  

  والتخطيط الدراسات مصلحة رئيس*      

  الدراسات قسم رئيس 

  التخطيط قسم رئيس 

   والتعمير للتهيئة الفرعية اإلدارة مدير كاهية -

  تعميروال التهيئة مصلحة رئيس *   

  العمرانية التهيئة أمثلة دراسات قسم رئيس 

  العقارية والشؤون الطوبوغرافي المسح قسم رئيس 

  العمرانية التراخيص مصلحة رئيس *  

  ورخص التقاسيم قسم رئيس 

  بالشبكات والربط التراخيص قسم رئيس 

  لألشغال الفرعية اإلدارة مدير كاهية -   

  ةواألرصف الطرقات مصلحة رئيس *   

  الجديدة االشغال قسم رئيس 

  واالرصفة الطرقات صيانة قسم رئيس 

  التنوير مصلحة رئيس *   

  الجديدة األشغال قسم رئيس 

  التنوير صيانة قسم رئيس 

  المدنية البناءات مصلحة رئيس *  

  الجديدة البناءات قسم رئيس 

  المدنية البناءات صيانة قسم رئيس 

  ضيةالريا المنشآت مصلحة رئيس *   

  الرياضية المنشآت في التصرف قسم رئيس 

  الرياضية المنشآت صيانة قسم رئيس 

  بالبيئة والعناية والصحة النظافة إدارة مدير-

  والصحة للنظافة الفرعية اإلدارة مدير كاهية -     

  التنظيف مصلحة رئيس *  

  التنظيف قسم رئيس 

   المراقبة قسم رئيس 

  العامة حةبالص العناية مصلحة رئيس *   

  األوبئة مقاومة قسم رئيس 

  الصحية المراقبة قسم رئيس 

  بالبيئة للعناية الفرعية اإلدارة مدير كاهية -

  الخضراء والمناطق التشجير مصلحة رئيس *  

  الخضراء بالمناطق العناية قسم رئيس 

  التشجير قسم رئيس 

  الفضالت تثمين مصلحة رئيس *   

  والخضراء ضويةالع الفضالت تثمين قسم رئيس 

  الصلبة الفضالت تثمين قسم رئيس 

  واللوجستيك والتزود للصيانة الفرعية اإلدارة مدير-

  المستودع في التصرف مصلحة رئيس *   

  المعدات في والتصرف الصيانة قسم رئيس 

  المخزون في التصرف قسم رئيس 

  المحجوز في التصرف قسم رئيس 

  الوقود في التصرف قسم رئيس 

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الرابع الفصل  

  .القرار

  بلدية رئيس
  العلوش  كمال
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------------------  

 2021 جويلة 8  في مؤرخ 2021   لسنة 30 عدد قرار

  الزيت ساقية لبلدية الهيكلي التنظيم بقرارضبط يتعلق

 ساقية لبلدية الهيكلي التنظيم ضبط :األول الفصل

   : لتاليا النحو على الزيت

   البلديــة رئيــس* 

  اللجان متابعة و المجلس شؤون مصلحة*      

  المتابعة و التخطيط و التنمية قسم 

  المدني المجتمع و المواطن مع العالقة مصلحة*      

  الداخلي التدقيق و التصرف مراقبة مصلحة*      

  المركزي الضبط مصلحة*      

  اإلعالم مصلحة*      

  الجودة حةمصل*      

  المعلومة الى النفاذ مصلحة*      

  األرشيف و الوثائق في التصرف مصلحة*      

  البيئية الشرطة مكتب*      

  العامة الكتابة?

   البلدية الدوائر متصرفو*

  الشكاوي ومتابعة التراتيب مصلحة*

   المالية و اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة

  اإلدارية الشؤون إدارة

  اإلدارية للشؤون الفرعية اإلدارة

  البشرية الموارد في التصرف مصلحة*     

  اإلنتدابات و التكوين قسم 

  العملة و الموظفين شؤون في التصرف قسم 

 الملك و القانونية الشؤون و النزاعات مصلحة*   

  البلدي

  القانونية الشؤون و النزاعات قسم 

  البلدي الملك قسم 

  المدنية الحالة مصلحة*  

  التنصيص و الوفيات و الوالدات سمق 

  المدنية الحالة وثائق استخراج قسم 

 و الثقافية و االجتماعية الشؤون مصلحة*        

  الرياضية

  األسرة و االجتماعية الشؤون قسم 

  الرياضية و الثقافية الشؤون قسم 

  اإلعالمية األساليب و للتنظيم الفرعية اإلدارة

  اإلعالمية و ألساليبا و التنظيم مصلحة*        

  األساليب و التنظيم قسم 

  اإلعالمية قسم 

  الصفقات و المالية الشؤون إدارة    

  اإلقتصادية الشؤون و للمالية الفرعية اإلدارة     

  المالية و الميزانية مصلحة*        

  الحسابيات و الميزانية قسم 

  المالي التصرف قسم 

  البلدي األداء مصلحة*

  اتاألداء قسم 

  اإلحصاء قسم 

  اإلقتصادية الشؤون مصلحة*        

  المحجوز و العامة التراتيب قسم 

  الوقتي اإلشغال قسم 

  العمومية الصفقات و للشراءات الفرعية اإلدارة      

  اإلستشارات و العروض طلبات مصلحة*        

  العروض طلبات قسم 

  اإلستشارات قسم 

  التزود و لصفقاتا متابعة و إعداد مصلحة*        

  الصفقات متابعة و إعداد قسم 

  التزود أذون إعداد و متابعة قسم 

  الفنية للشؤون العامة اإلدارة    

  واالشغال والتعمير والتهيئة الدراسات إدارة    

  والتخطيط للدراسات الفرعية اإلدارة   

  والتخطيط الدراسات مصلحة*      

  الدراسات قسم 
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  التخطيط قسم 

   والتعمير للتهيئة الفرعية ةاإلدار

  والتعمير التهيئة مصلحة*    

  العمرانية التهيئة أمثلة دراسات قسم 

  العقارية والشؤون الطوبوغرافي المسح قسم 

  العمرانية التراخيص مصلحة*   

  البناء ورخص التقاسيم قسم 

  بالشبكات والربط التراخيص قسم 

  لألشغال الفرعية اإلدارة    

  واألرصفة لطرقاتا مصلحة*   

  الجديدة االشغال قسم 

  واالرصفة الطرقات صيانة قسم 

  التنوير مصلحة*   

  الجديدة األشغال قسم 

  التنوير صيانة قسم 

  المدنية البناءات مصلحة*   

  الجديدة البناءات قسم 

  المدنية البناءات صيانة قسم 

  الرياضية المنشآت مصلحة*   

  يةالرياض المنشآت في التصرف قسم 

  الرياضية المنشآت صيانة قسم 

  بالبيئة والعناية والصحة النظافة إدارة

  والصحة للنظافة الفرعية اإلدارة

  التنظيف مصلحة*   

  التنظيف قسم 

   المراقبة قسم 

  العامة بالصحة العناية مصلحة*   

  األوبئة مقاومة قسم 

  الصحية المراقبة قسم 

  بالبيئة للعناية الفرعية اإلدارة

  الخضراء والمناطق التشجير صلحةم*   

  الخضراء بالمناطق العناية قسم 

  التشجير قسم 

  الفضالت تثمين مصلحة*   

  والخضراء العضوية الفضالت تثمين قسم 

  الصلبة الفضالت تثمين قسم 

  واللوجستيك والتزود للصيانة الفرعية اإلدارة

  المستودع في التصرف مصلحة*   

  لمعداتا في والتصرف الصيانة قسم 

  المخزون في التصرف قسم 

  المحجوز في التصرف قسم 

  الوقود في التصرف قسم 

   األول الفصل

  : البلدية رئيس

 المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي للقانون طبقا

 بتسيير البلدية رئيس يقوم المحلية، الجباية بمجلة

  : البلدية برئاسة ويلحق وإدارتها البلدية

   ةالبيئي الشرطة مكتب*

 2016 لسنة 30 عدد القانون من الثالث بالفصل عمال

 تراتيب بمخالفة المتعلق 2016 أفريل 05 في المؤرخ

 للجماعات الراجعة بالمناطق العامة والنظافة الصحة

 حفظ لتراتيب الجنح و المخالفات معاينة تتولى المحلية

   العامة والنظافة الصحة

   اللجان متابعة و المجلس شؤون مصلحة*

 مع بالتعاون المجلس جلسات محاضر كتابة تولىت

   اإلدارية المصالح بقية مع وبالتنسيق العامة الكتابة

 ، واللجان البلدي والمكتب المجلس جلسات إعداد -
 لها المعدة بالدفاتر ونسخها الجلسات محاضر تحرير

  .الهياكل بقية وتوصيات المجلس قرارات تنفيذ ومتابعة

   المشاريع و البرامج و ططالخ تقييم و متابعة -

 رسم في البلدي المجلس مع التنسيق -

 برامج إعداد و للمنطقة التنموية االستراتيجيات

   المستقبلية المخططات

  للبلدية االقتصادية للمشاريع الجدوى دراسات إعداد -

  التمويل مصادر عن البحث استراتيجيات اقتراح -
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 الصعيد على كةالشرا تطوير و التنمية عمليات اقتراح -

   الخارجي و المحلي

  المتابعة و التخطيط و التنمية قسم 

   المدني المجتمع و المواطن مع العالقة مصلحة*

   :بـ مكلف وهو البلدية رئيس إلى مباشرة بالنظر يرجع

 الواردة وعرائضهم شكاياتهم وتقبل المواطنين قبول -

 ولالحل إيجاد قصد المعنية المصالح مع ودراستها عليه

   لها، المالئمة

 بخصوص وإرشادهم عرائضهم بشأن المواطنين إجابة -

 بمختلف المتعلقة اإلدارية والمسالك اإلجراءات

 الوسائل بمختلف وذلك لهم، المسداة البلدية الخدمات

   .المتاحة

 والدوائر بالمصالح واإلرشاد االستقبال أنشطة تنظيم -

  .األخيرة هذه مع بالتنسيق البلدية

   الداخلي والتدقيق التصرف مراقبة ةمصلح*

 ترجع و الفنية و والمالية اإلدارية المراقبة تشمل 

  :بـــ مكلفة وهي البلدية رئيس إلى مباشرة بالنظر

 والفنية والمالية اإلدارية المصالح وتفقد مراقبة -

 البلدية إلشراف الخاضعة والمؤسسات البلدية والدوائر

   .لها التابعة والجمعيات

 التي والمهمات واألبحاث اإلدارية التحقيقات جراءإ -

 وتقترح لذلك، الحاجة دعت كلما البلدية رئيس بها يأذن

 خالل المسجلة اإلخالالت لتالفي الكفيلة الوسائل

  .والمهمات األبحاث

 الموفق مصالح طريق عن ترد التي العرائض تقبل -

 فمختل بين التنسيق وتتولى الوطنية الهيئات و اإلداري
  .عليها اإلجابة قصد البلدية الدوائر و المصالح

 على والعمل الرقيب المواطن فريق مالحظات تلقي -

  .المعنية المصالح مع بالتنسيق عليها اإلجابة

 مدى) ومراقبتها المحاسبية العمليات من التثبت- 

 توفر النفقات، تبويب الشراء، إجراءات احترام

 عدم الدين، ثبوتية/المنجز العمل إثبات االعتمادات،

  (...بالتقادم سقوطه

    المركزي الضبط مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 مختلف على وإحالته الوارد البريد وتسجيل قبول- 

   ومتابعته، المعنية البلدية والدوائر المصالح

 عن الصادر والبريد الداخلي البريد وتسجيل ضبط -

   .هإرسال وضمان البلدية الهياكل مختلف

 في للتصرف اإلعالمية المنظومة واستغالل مسك -

  .المراسالت

   اإلعـــالم مصلحــة*

   : على السهر المصلحة تتولى

   اإلعالم، وسائل مع العالقات وتنظيم إرساء -

 تهم التي الصحفية المعلومات ونشر وتحليل جمع -

   البلدية، أنشطة

   البلدية، داخل باالتصال النهوض -

   بلدية، دورية إعالمية ةنشري إصدار -

 العام الرأي لدى تحسيسية وحمالت بأعمال القيام -

  البلدية، بالخدمات التعريف إلى تهدف

   الجــودة مصلحــة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 أداء مستوى في الجودة تحقيق في المساهمة -

  للمواطن المسداة الخدمات وتحسين البلدية المصالح

 المعلومات نظام ستغاللا حسن على العمل-

 والتعاون بالتنسيق الرقمية الجغرفة وتقنيات الجغرافية

   المتدخلة، األطراف مختلف مع

  .البلدية الواب مواقع وتطوير تحيين-

 البلدية وأعمال أنشطة لتقييم ومنظومات أجهزة وضع-

  المالئمة اإلجراءات واقتراح

  والمشاريع والخدمات واألعمال األنشطة تحليل-

 المتابعة لتحقيق الضرورية الوسائل وتحديد ضبط-

 مصالح مع بالتنسيق للتدخالت المستقبلي والتقييم

   البلدية

 التخطيط حول والنشر التواصل ركائز وتطوير تصوّر-

  والمتابعة

  تطبيقه ومتابعة والجودة التحديث نظام وضع-

 الخدمات ومالءمة مطابقة ضمان على الحرص-

 وللتشريع الخدمة لطالبي فعليةال للمتطلبات المقدمة

  العمل به الجاري

 والمنهجية الفنية والمساندة المساعدة تقديم-

 الموكولة األشغال وتقييم متابعة في البلدية لمصالح

  الخدمات لمسدي
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  المالئمة التخطيط أدوات وضع-

   المعلومة الى النفاذ مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 إلى النفاذ من معنوي أو طبيعي شخص كل تمكين-

   العمل بها الجاري بالقوانين عمال المعلومة

 المهام إطار في والسنوية الثالثية التقارير إعداد-

  إليه الموكولة

  البلدي الواب موقع عبر المصلحة نشاط نشر-

   األرشيف و الوثائق في التصرف مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

  . النشيطة شبه قالوثائ وترميز تسجيل تصنيف،-

 سالمته على والحرص وحفظه األرشيف في التصرف-

  وخصوصيته

 الدوري والتنظيم لألرشيف خطة أو مخطط إعداد-

  وحفظها مسكها وإحكام للوثائق

  للمعنيين وإحالتها الوثائق عن الكشف-

 مختلف ذمة على ووضعه داخلي وثائقي رصيد تكوين-

  بالبلدية المصالح

 األهمية أو المحتوى ذات باتوالكتا الوثائق رصد-

  المهنية أو التاريخية

 المعلومات مصادر مجال في االحتياجات تشخيص-

 من الخدمة طالبي و (داخليا) األعوان لفائدة

  (خارجيا)المواطنين

 المتوفرة غير الوثائق على الحصول مصادر تحديد-

  عليها للحصول والسعي المحلية بالجماعة

  األرشيف رقمنة-

   : انيالث الفصل

   : العامة الكتابة

 بمقتضى يتولى الذي العام الكاتب الى بالنظر ترجع

 بتسيير المحلية الجماعات بمجلة الخاص القانون

 البلدية للمجالس االستشارات وتقديم البلدية االدارة

   .عنها المنبثقة والهياكل

 رايه ويبدي البلدي المجلس أشغال العام الكاتب يحضر

 يكون ان دون المعروضة المواضيع ولح مقترحاته ويقدم

  .. التصويت في الحق له

 متابعة و البلدية لميزانية األولي المشروع إعـداد -

 تفويض عقود و الصفقات ملفات اعداد و تنفيذها

 و البلدية اللزمات و الشراكة عقود و العامة المرافق
 مختلف و البلدية بالمعاليم المتعلقة التحصيل جداول

  .البلدية االستخالصات سير متابعة و العقود

 و بالتزود األذون و بالنفقة التعهد اقتراحات إعداد -

  المثبتة الحجج و بالدفع األذون

 المصالح مختلف بين التنسيق و األعوان تسيير -

   البلدية

 مسكها و البلدية الدفاتر و السجالت بمختلف العناية -

  األرشيف و االدارية بالوثائق و

 إطار في المتساكنين كل خدمة لىع الحرص -

 المساواة و الحيـاد مبادىء وفق القانون تطبيـق

 المرفق استمرارية و المساءلة و والشفافية والنزاهة

 و البلدية مصالح حماية على العمل و النجاعة و العام
  أمالكها

 و البلدي المجلس مداوالت و محاضر وكتابة مسك -
  البلدي المكتب مداوالت و محاضر

  العامة بالكتابة يلحق

   الدوائر متصرفو*

 2000 لسنة 911 عدد األمر من 6 الفصل بأحكام عمال

 وظائف بضبط المتعلق 2000 ماي 02 في المؤرخ

 باألمر والمتمم والمنقح تسييرها وطرق البلدية الدوائر

 ،2007 أفريل 02 في المؤرخ 2007 لسنة 735 عدد
 رئيس كاهية مساعدة البلدية الدائرة متصرف يتولى

 مختلف نشاط وإدارة الدائرة شؤون تسيير في البلدية

  .بها والفنية اإلدارية األقسام

  الشكاوي ومتابعة التراتيب مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 القرارات تنفيذ بخصوص األمنية المصالح مع التنسيق*

 بمستودع اإليداع الهدم، البناء، في األشغال إيقاف)

  (...عقلال الحجز،

  المواطنين عرائض دراسة في المساهمة*

  اإلستدعاءات و اإلعالمات توجيه*

 و اإلجراءات توضيح و إعالمهم و المواطنين استقبال*
  القرارات
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  القرارات مشاريع و المحاضر و التنابيه تحرير*

 المعطيات وتحيين الردود ومتابعة الشكايات تضمين  *

 المذكورة اياتالشك ومعالجة ومستمرة يومية بصفة

  القانونية اآلجال حسب

  :المالية و اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة - أ

 على العام الكاتب مع بالتنسيق اإلدارة هذه تقوم

 اإلدارات  بعهدة المناطة األعمال على اإلشراف

  .لها التابعة والمصالح الفرعية واإلدارات

I-اإلدارية الشؤون إدارة:  

 الفرعيتين اإلدارتين إلداريةا الشؤون بإدارة تلحق

  : التاليتين

  :اإلدارية للشؤون الفرعية اإلدارة-1

   :البشرية الموارد في التصرف مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 بها الجاري التراتيب و األساسية القوانين تطبيق -

  الشغل ومجلة العمومية الوظيفة في العمل

  والعملة الموظفين شؤون في التصرف-

  لألعوان اإلدارية األوضاع متابعة -

 لألعوان اإلدارية بالحاالت المتعلقة القرارات إعداد-

 المصالح بقية مع بالتنسيق لذلك الالزمة التدابير واتخاذ

.  

 التصرف وخطة سياسة ووضع تحديد في المساهمة-

  بالبلدية البشرية الموارد في

 الوظائف ومالمح خصائص وتحديد الحاجيات تحليل-

  والشاغرة المستوجبة العمل مراكزو

 الموارد وتنشيط التحفيز تقنيات تطبيق استعمال-

  االعوان لدى المهارات واستغالل البشرية

 والحوار البشري العنصر قيادة في المساهمة-

 الكاتب إشراف تحت واألعوان الموظفين مع والتفاوض

  العام

   األعوان في والقانوني اإلداري التصرف مراقبة-

 األعوان ونجاعة أداء مستوى تقريرحول دادإع-

  المصفوفات تقنية باستعمال

  والكفاءات القدرات وتطوير تنمية مخطط وتقييم متابعة-

 القدرات وتنمية لتدعيم واإلجراءات التدابير اقتراح-

  والكفاءات

 وأعباء المشموالت توزيع توازن احترام على الحرص-

  .األعوان مختلف بين العمل

 مخططات خالل من االعوان و الموظفين راتقد تنمية-

  المالئمة التكوين عمليات و التكوين

 بالبلدية الخاص للتكوين السنوي المخطط إعداد-

  األعوان وكفاءة قدرات لتنمية والهادف

   تكوين دورات تنظيم-

   األعوان اختيار و انتداب مناهج و إجراءات-

   العملة و الموظفين شؤون في التصرف قسم 

   االنتدابات و التكوين مقس 

  :البلدي الملك و القانونية الشؤون و النزاعات مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 فيها طرفا البلدية تكون التي والنزاعات القضايا معالجة-

 وتسجيل العقاري الوضع  متابعة جانب إلى ومتابعتها

 تملفا ومعالجة العقارية الملكية بإدارة البلدية األراضي
 في والتصرف البلدية تبرمها التي والكراء والشراء البيع

   عليه والمحافظة عامة بصفة البلدي الملك

 بمختلف المرتبطة القانونية النزاعات في التصرف-

  البلدية مصالح

 ذات الملفات واعداد العقود تحرير في المساهمة-

 بتات، عقود، اتفاقيات،) القانوني االنعكاس

  (...بروتوكول

  النزاعات ملفات معالجة في البلدية ثيلتم-

    أنواعها بجميع الجرد ملفات مسك-

 المنشآت و للتجهيزات المتابعة و التصرف ضمان-

 التجارية، المحالت األسواق،)للبلدية االقتصادية

  (...المسالخ

   القانونية الشؤون و النزاعات قسم 

  البلدي الملك قسم 

  :المدنية الحالة مصلحة*

   : على السهر صلحةالم تتولى

 ومختلف الزواج وعقود والوفايات الوالدات تسجيل-

  بالبلدية المدنية بالحالة الخاصة األخرى العقود

  المدنية الحالة دفاتر تحيين-
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 وحفظ وتصنيف مسك) المدنية الحالة أرشيف تنظيم-

  (المدنية الحالة دفاتر

 والدة،) أنواعها بمختلف المدنية الحالة وثائق تسليم-

  االقتضاء عند وترجمتها (زواج وفاة،

 المدنية بالحالة المتعلقة لإلحصائيات الشهري االعداد-

.  

  الزواج وعقود الشهادات تسليم-

 ألصولها النسخ بمطابقة اإلشهاد بعمليات القيام-

  باإلمضاء التعريف وعمليات

   التنصيص و والوفيات الوالدات قسم 

  المدنية الحالة وثائق استخراج قسم 

  :الرياضية و الثقافية و االجتماعية الشؤون مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 اجتماعية صبغة ذات مشاريع في الرأي وإبداء اقتراح-

   تقييمها و للبلدية

    بالبلدية االجتماعية االحتياجات متابعة و تشخيص-

  االجتماعي المجال في المحلية االستراتيجيات اقتراح-

   االجتماعي الطابع ذات اتالتظاهر تنظيم-

 إعداد على المعوزة العائالت او األشخاص مساعدة-

 على الحصول لتسيير ، االجتماعية ملفاتهم

  . المساعدات

  للسند الفاقدين األموات دفن تنظيم-

 هياكل من بطلب أو الدورية النشاطات تقارير تحرير-

  القرار

 و للبحث اإلدارية الهياكل مختلف مع التنسيق-

  الهشة االجتماعية الحاالت عن تقصيال

 ذات المهرجانات و التظاهرات تنظيم في المساهمة-

 بالجهة الترفيهي و الرياضي و الثقافي و التربوي الطابع

  المجال هذا في األنشطة وتنسيق

 المؤسسات أنشطة متابعة و مواكبة في المساهمة-

  بالجهة الثقافية النوادي و التربوية

 بهدف المستقبلية و االستشرافية الدراسات إعداد-

 صياغة أجل من المستقبلية و الحالية الطلبات تقدير

 في المحلية البرامج توجيه و المقترحات و التوقعات

  والترفيهية الرياضية و التربوية و الثقافية التنمية مجال

 و الثقافية التنمية مجال في المحلية المشاريع تطوير-
   الترفيهية

  األسرة و الجتماعيةا الشؤون قسم 

   الرياضية و الثقافية الشؤون قسم 

  :اإلعالمية األساليب و للتنظيم الفرعية اإلدارة -2

  :اإلعالمية و األساليب و التنظيم مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 التجهيزات مجال في البلدية احتياجات تشخيص-

  اإلعالمية والتطبيقات

  الشبكات في التصرف-

   اإلعالمية التجهيزات مخطط صياغة-

  والتطبيقات للتجهيزات الفنية الخاصيات تحديد-

 ومتابعة التجهيزات وصيانة متابعة إجراءات إرساء-

  تنفيذها

  اإلعالمية السالمة وإجراءات مستلزمات تحديد-

  والتطبيقات للتجهيزات الدورية الصيانة إنجاز ضمان-

 االستعمال ولح البلدية داخل التكوينية البرامج تنظيم-

  استغالله وحسن اإلعالمية للوسائل األولي

   بالبلدية الخاص الواب موقع تحيين متابعة-

  األساليب و التنظيم قسم 

  اإلعالمية قسم 

II-الصفقات و المالية الشؤون إدارة  

 على العام الكاتب السيد بإشراف اإلدارة هذه تقوم

 والمصالح الفرعية اإلدارة بعهدة المناطة األعمال إنجاز

 و اإلدارية للشؤون العامة باإلدارة تلحق و لها التابعة
  : المالية

   االقتصادية الشؤون و للمالية الفرعية اإلدارة -1

  المالية و الميزانية مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

  البلدية ولجان مصالح مع بالتعاون الميزانية إعداد-

  الموارد عبئةت استراتيجيات تحديد في المساهمة-

 في التصرف ترشيد استراتيجيات وتطبيق إعداد-

  النفقات
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 مستوى على المالية للوضعيّة الّدورية المتابعة-

  والنفقات الموارد

 ومسك والّدفوعات المقابيض وكاالت عمل تسيير-

  الحساب سجالت

 والموازين األصلي الميزان تنفيذ في المساهمة-

  الملحقة

  المالية الحسابات روسي مسك حسن على السهر-

  والمالية المحاسبية التقارير وتحرير صياغة-

  واإلستشرافية المرجعية المالية التحاليل انجاز-

 واالعتمادات المفوضة االعتمادات صرف ومتابعة مراقبة-

  المحالة

  االستثمارية للبرامج المالي التنفيذ متابعة-

  المالية المؤشرات تطور تحليل-

 الصرف وأذون التصفية عمليات نجازوإ التعهدات إعداد-

   البلدية على المحمولة للنفقات

 عملية بكل الخاصة المؤيدات وحفظ وتصنيف ترتيب-

  مالية

 والمحاسبية المالية العمليات وتوثيق بإدراج القيام-

  المالئمة اإلعالمية التطبيقة ضمن

  الميزانية وختم بالميزانية المالية التحويالت متابعة-

  الحسابيات و زانيةالمي قسم 

  المالي التصرف قسم 

   :البلدي األداء مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 والتكميلي والدوري العام اإلحصاء عملية تنظيم-

 للتراتيب وفقا لألداء الخاضعة العقارات لمختلف

  .بها المعمول

 وفقا البلدي األداء ومتابعة معاينة وثائق إعداد-

  لعملا به الجاري للتشريع

 للجنة وتقديمها االعتراضات ملفات ودراسة فحص-

  المراجعة

 المعطيات لجمع الخارجية المصالح مع التنسيق-

 مراقبة مكتب) للبلدية الجبائية بالمداخيل المتعلقة

 والمصالح(...األخرى المالية القباضات األداءات،

  (...العمرانية التقاسيم البناء، رخص) الداخلية

 الخاصة والوثائق والملفات تحصيلال جداول إعداد-

  الخاصة عبرالمنظومة للجبايةالمحلية بالخاضعين

 ذات المبنية والعقارات المبنية غير لألراضي جرد إنجاز-

 أو الصناعية الصبغة ذات والمؤسسات السكنية الصبغة

  للبلدية الترابية بالمنطقة التجارية أو المهنية

 ببطاقات هاعلي المتحصل المعطيات وتوثيق تسجيل-

  المالئمة المعاينة ودفاتر

 تحيين من البلدية تمكين قصد الميدانية المراقبة-

  التحصيل جداول

  االداءات قسم 

  اإلحصاء قسم 

  :االقتصادية الشؤون مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

  الصحية التراتيب و البلدية التراتيب متابعة -

  ديةالبل المخالفات معاينة محاضر تسجيل -

   المخالفين ملفات ترتيب و تنظيم -

 بالشأن الصلة ذات البلدية القرارات تنفيذ متابعة -

   االقتصادي

 على الموظفة المعاليم استخالص عملية متابعة -

    الوقتي اإلشغال

   المتدخلة األجهزة و المصالح مختلف مع التنسيق -

 للعموم المفتوحة المحالت جداول وتحيين إعداد -

 اإلشغال على الموظفة المعاليم بخالص ةالمعني

    الوقتي

 للعموم المفتوحة المحالت جداول وتحيين إعداد -

  اإلشهار على الموظفة المعاليم بخالص المعنية

 التنمية مجال في البرامج تنفيذ و صياغة و إعداد -

  االقتصادية

 التنمية مجال في لليقظة نظام تركيز و إرساء -

  االقتصادية

 المنتصبة اإلشهارية الوكاالت مع االتفاقيات إعداد -

  البلدية بالمنطقة

   االقتصادية االنشطة و التظاهرات متابعة -

   المحجوز و العامة التراتيب قسم 
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  الوقتي اإلشغال قسم 

   العمومية الصفقات و للشراءات الفرعية اإلدارة -2

   االستشارات و العروض طلبات مصلحة *

   : لىع السهر المصلحة تتولى

 بالصفقات المتعلقة اإلدارية الشروط كراسات إعداد-

 إبرام حد إلى الصفقة إجراءات بكل والقيام العمومية

  .بها المتعلقة والمالية اإلدارية اإلجراءات وكل العقود

 مع بالتنسيق النهائي والختم للصفقة المالي التنفيذ-

 التسبقات بتقديم يتعلق فيما خاصة الفنية المصالح

  . دفوعاتوال

 المصالح مختلف طرف من المجمعة الطلبيات قبول-

   اإلدارية

 وقوائم استشارات من المنافسة بإجراءات القيام-

 مصلحة ذمة على ووضعها وفرزها وفتحها تقديرية

  . العتمادها والميزانية الحسابية

 لمقتضيات العروض مطابقة مراقبة في المساهمة-

   اإلدارية الشروط كراسات وبنود

 المعنية المصالح مع بالتعاون العروض فرز تقارير إعداد-

 وفقا العروض وترتيب (والفني المالي الفرز ) بالصفقة

 الصفقات للجنة تقديمها بهدف المضبوطة الفرز لمعايير

  المختصة

 التقارير إعداد الصفقات، لجنة جلسات تنظيم-

  وحفظها وترتيبها اللجنة جلسات ومحاضر والمذكرات

 خالص لضمان بالبلدية المعنية المصالح مع نالتعاو-

 وللتراتيب لإلجراءات وفقا الصفقة أصحاب و المزودين

  العمل بها الجاري

 مجال في والتفقد الرقابة هياكل تقارير عن اإلجابة-

  وختمها وتنفيذها الصفقات إبرام

 البوابة على الضرورية واإلعالن النشر أعمال إنجاز-

  العمومية للصفقات وطنيال للمرصد اإللكترونية

  العروض طلبات قسم 

    االستشارت قسم 

   التزود و الصفقات متابعة و إعداد مصلحة *

   : على السهر المصلحة تتولى

  البلدية تزويد عمليات في التصرف-

 القادرين المزودين واختيار وتقييم األسواق استكشاف-

 السعر لمقتضيات األمثل بالشكل االستجابة على

  الخدمات طلب في واآلجال ةوالجود

 الحتياجات وفقا الشراءات وإنجاز الطلبات وتحرير إبرام-

  العمل بها الجاري للتراتيب وطبقا البلدية

 بالتجهيزات البلدية المصالح مختلف تزويد ضمان-

  المستوجبة اآلجال في الضرورية والمواد

 لالستهالك المعد المخزون وخروج دخول مراقبة-

 لهذا والتعاون والتنسيق البلدية تحاجيا واستباق

  .المغازة عن المسؤول مع الغرض

  األثمان عروض ومتابعة الطلبيات وتوجيه إحالة-

 وحثهم المعنيين للمزودين الطلبيات وصول ضمان-

  عروضهم تقديم على

 الشراءات جملة بخصوص والتقديرات اإلحصائيات إعداد-

    .الميزانية إعداد في للمساعدة

   الصفقات متابعة و دإعدا قسم 

   التزود أذون إعداد و  متابعة قسم 

   الفنية للشؤون العامة اإلدارة - ب

-I األشغال و التعمير و التهيئة و الدراسات إدارة  

  التخطيط و للدراسات الفرعية اإلدارة -1

  التخطيط و الدراسات مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

 تراتيبها تطبيق لىع والعمل التهيئة أمثلة إعداد-

 مكاتب طريق عن أو الذاتية بالوسائل وذلك العمرانية،

  دراسات،

  التفصيلية، التهيئة أمثلة عداد -

 على وعرضها التقسيمات مشاريع ملفات دراسة -

  للتقسيمات، البلدية اللجنة أنظار

 طرقات من التقسيمات أشغال إنجاز سير مراقبة -

 والتحتية األساسية بنيتها مكونات واستيفاء وقنوات

  والفوقية،

 والتعديل التجزئة بمشاريع المتعلقة الملفات دراسة -

  المختصة، اللجنة على وعرضها بالتقسيمات الجزئي

 بالتقسيمات المتعلقة العمرانية اإلرشادات توفير -

  المطلوبة، العمرانية والتراتيب
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 بمختلف وتحديديه مسحية طبوغرافية أمثلة إعداد -

  متكاملة، إعالمية محطة باعتماد المقاييس

 العمراني للمسح الطبوغرافية األمثلة وتحيين تكملة -

  البلدي،

  البلدية، للمشاريع الطبوغرافية المتابعة -

  المباني، ارتفاع ضبط -

 البلدية الطبوغرافية المقاييس مختلف إعداد -

  والمبرمجة، الموجودة

  المصالح، لمختلف الضرورية الخرائطية الدعائم توفير -

  العقارية الدراسات إنجاز -

  الدراسات قسم 

  التخطيط قسم 

   التعمير و للتهيئة الفرعية اإلدارة-2

  التعمير و التهيئة مصلحة*

   : على السهر المصلحة تتولى

  العمرانية التهيئة ألمثلة دراسات إعداد-

 إشغال مجال في المواصفات أو المعايير بمتابعة القيام-

  حاتالمسا واستعمال

 صياغة على التنفيذي الجهاز ومساعدة الرأي إبداء-

  الترابية والتهيئة التعمير مجال في الضرورية التوجهات

 باستعمال الخاصة المعايير وضع في المساهمة-

 الفنية المصالح مع بالتعاون المساحات وإشغال

  المعنية

 الخاصة المشاريع وتناغم تناسق ضمان على السهر-

  بالبلدية الترابية والتهيئة رالتعمي سياسة مع

 الجدوى ودراسة التهيئة مشاريع وصياغة إعداد-

 العوامل لجميع االعتبار بعين األخذ مع التهيئة لمشاريع

 بهدف وذلك االختيارات ضمن واالجتماعية االقتصادية

 التنظيم محكم وبياني حياتي وسط أو محيط إحداث

   البلدية صلب

 اإلعالن قبل الشروط اتكراس ومراجعة وإعداد تحرير-

  المقاولين واختيار العروض طلبات عن

   المساهمة-

  بلدية رئيس
  العلوش  كمال

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

  بوشمة

  

 2021 فيفري 7  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 فيفيري 08: في مؤرخ بوشمة بلدية رئيس بمن يتعلق

 يةللترق بالملفات الداخلية المناظرة بفتح يتعلق 2021

 المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة لى االستثنائية

 بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  العمومية لالدارات

  بوشمة

 فيفيري 08: في مؤرخ بوشمة بلدية رئيس من       

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح يتعلق 2021

 االداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية

 لفائدة 2021 سنة بعنوان  العمومية داراتلال المشترك

  بوشمة بلدية

  بلدية رئيس
  فرحاتي  أبولبابة

  

  


