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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  الفحص

  

 2021 أوت 23  في مؤرخ 2021   لسنة 35 عدد قرار

  راربق يتعلق

 في المؤرخ الفحص بلدية رئيس قرار بمقتضى

 الزوابي الطاهر السيد يسمى ،23/08/2021

 بالسلـك تصـرف كـاتب رتبـة في إدارة، مستكتب

 نم  بدايـــة العموميـــة لإلدارات المشـترك اإلداري

    .الفحص بلدية لفائدة 12/08/2021

  :في الفحص

  بلدية رئيس   
  السعيدي  الطارق

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 36 عدد قرار

  بقرار يتعلق

 اإلمتحان بإلغاء يتعلق الفحص بلدية رئيس من قرار

 للصنفين المنتمين المترسمون العملة إلدماج المهني

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9 و 8

 الفحص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  . 2021 نةس بعنوان

    الدستور على اإلطالع بعد الفحص بلدية رئيس ان

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية لجماعاتا و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  . 2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  . الفحص بلدية باحداث

 لسنة المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

 بضبط المتعلق و 1985 اكتوبر 05 في المؤرخ 1985

  . الموظفين اطارات ضمن العملة بعض ادماج شروط

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر خاصةو نقحته أو تممته التي النصوص جميع

  .2009 جانفي 12 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 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 المؤسسات و

 مارس 21 في المؤرخ الفحص بلدية رئيس قرار وعلى

 العملة إلدماج المهني االمتحان بفتح والمتعلق  2021

 تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين المنتمين

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان الفحص بلدية

 المضمن الشيحاوي الواحد عبد السيد مطلب وعلى

  05/08/2021 اريخبت 2427 عدد تحت الضبط بمكتب

 رئيس بإعتباره الفحص بلدية رئيس السيد رأي وعلى

  المناظرات لجنة

   مـــايــلي قــــرر 

 العملة إلدماج المهني اإلمتحان إلغاء : وحيد فصل

 مساعد رتبة في 9 و 8 للصنفين المنتمين المترسمون

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 المؤرخ القرار بمقتضى مفتوحوال 2021 سنة بعنوان

         .2021 مارس 21 في

  ...................... :في الفحص

  

  بلدية رئيس   
  السعيدي  الطارق
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  ميدون جربة

  

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 43 عدد قرار

 جربة لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط بيتعلق يتعلق

  ميدون

   ميدون، جربة بلدية رئيس إن

  .الدستور على اإلطالع بعد 

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع على و

 بمجلة المتعلق و 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018

  ، المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 و المحلية العمومية عاتالجما و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي

 عدد واألمر 1956 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى

 المتعـلقين 1985 أفريل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572

  ، ميـدون جربــة بلديـة بإحداث

 46 عدد ةالداخلي وزير الدولة وزير السيد منشور وعلى

 بالتنظيمات المتعلق 1992 أوت 26 في المؤرخ

  .البلدية لإلدارات األنموذجية الهيكلية

 دورته في المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  .2021 أوت 6 الجمعة يوم 2021 لسنة الثالثة العادية

   يلــــــــــي ما قــــــــــــرر

   : على ميدون جربة بلدية تشتمل: األول الفصل

  . العامة الكتابة - 

  اإلقتصادية و والمالية اإلدارية للشؤون عامة إدارة -

  .التصرف مراقبة و التدقيق إدارة -

  .والمالية اإلدارية الشؤون إدارة -

  .الموارد تنمية و اإلقتصادية الشؤون إدارة -

  .الفنية الشؤون إدارة -

  .المحيط و النظافة إدارة -

 سدويكش، ، الماي ، ميدون : بلدية دوائر خمس -

  .آركو ، معقل بني

  : العامة الكتابة: الثاني الفصل

 الدوائر إلى إضافة مباشرة العامة بالكتابة تلحق و

  : البلدية

  :المواطن فضاء مصلحة (أ

  :اإلجتماعي و الثقافي للعمل الفرعية اإلدارة(ب

   :والمهرجانات الثقافة مصلحة ـ1

   :والرياضة الشباب مصلحة ـ2

   :اإلجتماعي العمل مصلحة  ـ3

   : لإلعالمية الفرعية اإلدارة -(ج

 والنظم التطبيقات تطوير و وإعداد اإلعالمية مصلحة (1

   المعلوماتية

   :اإلعالمية والشبكات المعدات صيانة مصلحة (2

  البلدية يرئاسة مباشرة تلحق-

   :البلدي المجلس شؤون مصلحة(أ

   :المركزي الضبط مكتب (ب

   :العامة والعالقات اإلعالم بمكت (ج

  :البيئية الشرطة مكتب (د

  : التصرف مراقبة و التدقيق إدارة : الثالث الفصل

 و والمالية اإلدارية للشؤون العامة اإلدارة:الرابع الفصل

  تضم و :اإلقتصادية

  :والمالية اإلدارية الشؤون إدارة -1

 تتفرع و : القانونية و اإلدارية للشؤون الفرعية اإلدارة(أ

  : إلى

  .واإلنتخابات المدنية الحالة مصلحة -

  .النزاعات مصلحة -

  .واألرشيف التوثيق مصلحة -

  : إلى تتفرع و:  المالية و لألعوان الفرعية اإلدارة(ب

  . الميزانية و الحسابية مصلحة -

  .والصفقات الشراءات مصلحة-

  .المغازة مصلحة -
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  األعوان مصلحة -

  : الموارد تنمية و قتصاديةاإل الشؤون إدارة -2

  : تضـــم و :اإلقتصادية للشؤون الفرعية اإلدارة(أ

  .اإلقتصادية الشؤون و التراتيب مصلحة - 

  .البلدي الملك مصلحة -

 و : الموارد تنمية و لإلستخالصات الفرعية اإلدارة (ب1

   : تضــم

  .اإلستخالصات و األداءات مصلحة -

  .مواردال تنمية و اإلستثمار مصلحة -

  : المحيط و النظافة إدارة:الخامس الفصل

 المصالح على تشتمل و : للمحيط الفرعية اإلدارة(أ

  : التالية

  .األوبئة مقاومة و الصحية المراقبة مصلحة -(1

  .المنابت و الخضراء المناطق مصلحة -(2

  .التجميل و بالمحيط العناية قسم -   

  .البستنة و األشجار غراسة قسم -   

 المصالح على تشتمل و : للنظافة الفرعية اإلدارة(ب

  : التالية

  .التنظيف مصلحة -(1

  . التنظيف قسم  -         

  المختلفة التدخالت قسم -         

   : الورشة مصلحة (2

  : الفنية الشؤون إدارة:السادس الفصل  

  .لألشغال الفرعية اإلدارة-أ

  .العمرانية للتهيئة الفرعية اإلدارة-ب

 المصالح على تشتمل و : لألشغال الفرعية اإلدارة(أ

  : التالية

 إعداد و المشاريع مراقبة و األشغال مصلحة(1

  : الدراسات

  .األشغال تنفيذ متابعة قسم -    

  .الصفقات إعداد و الدراسات قسم -    

 و الطرقات تعهد و البلدية أمالك صيانة مصلحة(2

   : العمومي التنوير شبكة

  .العمومي التنوير مقس -  

  .المرور و الطرقات قسم -  

   الطاقي التحول مصلحة (3

 على تشتمل و : العمرانية للتهيئة الفرعية اإلدارة( ب 

  : التالية المصالح

   : العمرانية الدراسات و التهيئة مصلحة(1

  .العمرانية التهيئة أمثلة دراسات قسم -   

  .العقارية الشؤون و التوبوغرافي المسح قسم -   

   : العمرانية التراخيص مصلحة (2

  .العمومية الشبكات و التقاسيم قسم -   

  .األخرى التراخيص و البناء رخص قسم -   

 مختلف و بالبناء المتعلقة الرخص تنفيذ متابعة قسم -

  . العمرانية التراتيب

   :الرقمية الجغرفة مصلحة (3

  : البلدية الدوائر:السابع الفصل

  : بلدية دوائر خمسة على ميدون جربة يةبلد تشتمل

  .ميدون دائرة-1

  .الماي دائرة-2

  .سدويكش دائرة-3

  .معقل بني دائرة-4

  . أركو دائرة-5

 عدد البلدي بالقرار العمل يلغى :الثامن الفصل

 المصادق و 2001 جوان 13 في المؤرخ 143/2001

 6 بتاريخ المالية و الداخلية وزارات طرف من عليه

  .2001 سبتمبر

 للمالية قابضها و للبلدية العام الكاتب:التاسع الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان

  

  بلدية رئيس
  الحجام  لسعد
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  تطاوين

  

 2021 جويلة 5  في مؤرخ 2021   لسنة 27 عدد قرار

 بتسمية يتعلق  2021-7-6 في بقرارمؤرخ يتعلق

 لبلدية "الثانية" المتناصفة االدارية اللجنة رئيس

  .تطاوين

 رئيس بتسمية يتعلق  2021-7-6 في مؤرخ قرار

  .تطاوين لبلدية "الثانية" المتناصفة اإلدارية اللجنة

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 مارس 31  في مؤرخ 2021   لسنة 28 عدد قرار

  حبفت يتعلق  2021-4-1 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

 شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات خارجية مناظرة

  2021 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة  متصرفين النتداب

 مناظرة  بفتح يتعلق  2021-4-1 في مؤرخ قرار

 النتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات خارجية

  2021 بعنوان تطاوين بلدية لفائدة  متصرفين

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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