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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  المروج

  

 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021   ةلسن 30 عدد قرار

  الغربية الدائرة رئيس تعيين بقرار يتعلق 2021

   : يلي ما قرر

 المؤرخ 19/ 06259 عدد القرار يلغى : األول الفصل

 حمدي السيد بتعيين المتعلق و 2019 جويلية 29 في

 البلدية للدائرة رئيسا البلدي المجلس عضو الدانزلي

  .2019 جوان 29 من بداية الغربية

 عضو سهتال اسكندر السيد يعين : الثاني الفصل

 البلدية للدائرة رئيسا المروج ببلدية البلدي المجلس

  .2021 سبتمبر 20 يوم من بداية الغربية

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل

   المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

  بلدية رئيس
  ورتانيال  كمال

  

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

  الجبل رأس

  

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 27 في مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئيس من بقـرار يتعلق

 المتناصفة اإلداريّة اللّجنة بتركيبة يتعلّق 2021 أوت

  الجبل رأس ببلديّة 02 عدد

  ، الجبــــل رأس بلديّــــــــة رئيــــس إنّ 

 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون على االطّالع بعد     

 مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في المؤرّخ

  المحلّيّة، الجماعات

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و     

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 المحلية العمومية والجماعات الدولة ألعوان العام

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية ساتوالمؤس

  ، تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 1956 ديسمبر 05 في المؤرخ األمر على و    

  ، الجبل رأس بلدية بإحداث المتعلق

 في المؤرّخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى    

 وتسيير تنظيم كيفيّة بضبط المتعلّق 1990 أكتوبر 29

  . المتناصفة ةاإلداريّ  اللجان

 18 في المؤرخ 1998 لسنة ?2509 عدد األمر على و

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 ديسمبر

 المحلّيّة والجماعات الّدولة عملة بسلك الخاص

  ، اإلداريّة الصبغة ذات والمؤّسسات

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    

 و صيغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤرّخ

  ، بالبلديّات والتّرسيم والترقية االنتداب آليّات

 والبيئة المحلّيّة الشؤون وزير? السيّد مكتوب وعلى

  . 2021 مارس 18 بتاريخ 1865 عدد

 و الناخبين أصوات فرز و فتح جلسة محضر وعلى

 اإلدارية اللّجان النتخابات النهائية بالنتائج التصريح

  . 2021 أوت 16 في المؤرخ المتناصفة

  : يلــــي مـــا قــــرّر

 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة تتركب : األول الفصل

 تشمل التي األولى الوحدة عملة بين المشتركة 02

 الثانية الوحدة وعملة ( 03 – 02 – 01 ) األصناف

 وعملة ( 07 – 06 – 05 – 04 ) األصناف تشمل التي

 (10 – 09 – 08 ) األصناف تشمل التي الثالثة الوحدة

  : من

  : اإلدارة ممثّلي : أ

 رئيس بصفة رئيس متصرّف الرّزقي ابتسام: السيّدة•

  . اللّجنة

 بصفة مستشار متصرّف خليل الطّاهر محّمد : السيّد•

  . رسمي عضو

 عضو بصفة رئيس متصرّف فنيش سندس : السيّدة•

  . نائب

 عضو بصفة متصرّف العّداد الحبيب محّمد : السيّد•

  . نائب
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  : األعوان ممثّلي : ب  

 رأس ببلديّة 04 صنف عامل معاوية أديب : السيّد•

  . رسمي عضو بصفة الجبل

 رأس ببلديّة04 صنف عامل القلعي أمين دمحم السيّد•

  .رسمي عضو بصفة الجبل

 رأس ببلديّة 05 صنف عامل  معاوية أحمد :السيّد•

  . نائب عضو بصفة الجبل

 رأس ببلديّة 08 صنف عامل الخليفي عمر : السيّد•

  . نائب عضو بصفة الجبل

 ثالث لمدة اللجنة هذه صلوحية تمتد : الثانى الفصل

  . 2021 سبتمبر 01 من بداية سنوات (03)

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل

  .القرار

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  . المحلّيّة للجماعات

  بلدية رئيس
  برحيمة  الدين جالل

  

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

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 27 في مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئيس من بقـرار يتعلق

 المتناصفة اإلداريّة اللّجنة بتركيبة يتعلّق 2021 أوت

  الجبل رأس ببلديّة 01 عدد

  ، جبــــلال رأس بلديّــــــــة رئيــــس إنّ 

 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون على االطّالع بعد     

 مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في المؤرّخ

  المحلّيّة، الجماعات

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و     

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 محليةال العمومية والجماعات الدولة ألعوان العام

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  ، تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 1956 ديسمبر 05 في المؤرخ األمر على و    

  ، الجبل رأس بلدية بإحداث المتعلق

 في المؤرّخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى    

 وتسيير تنظيم كيفيّة بضبط المتعلّق 1990 أكتوبر 29

  . المتناصفة اإلداريّة جانالل

 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى     

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلّق 1999 أفريل

 العموميّة اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 المؤرّخ 2001 لسنة 1748 عدد باألمر والمتمّم المنّقح

  . 2001 أوت 01 في

 12 في المؤرّخ 1999 نةلس 821 عدد األمر وعلى     

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلّق 1999 أفريل

 وعلى العموميّة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصّة تّممته أو نّقحته التي النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرّخ 2009 لسنة 114

 15 في المؤرخ 1999 لسنة ــدد365عـ األمر وعلى   

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فريفي

 العموميّة لإلدارات اإلعالميّة وتقنيي محلّلي بسلك

 21 في المؤرّخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمّم

   ،2009 جانفي

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    

 و صيغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤرّخ

  ، بالبلديّات والتّرسيم ترقيةوال االنتداب آليّات

 المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلّق 2020 فيفري 25 في

  . العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاص 

 والبيئة المحلّيّة الشؤون وزير? السيّد مكتوب وعلى

  . 2021 مارس 18 بتاريخ 1865 عدد

 و الناخبين أصوات فرز و فتح جلسة محضر وعلى

 اإلدارية اللّجان النتخابات النهائية بالنتائج التصريح

  . 2021 أوت 16 في المؤرخ المتناصفة

  : يلــــي مـــا قــــرّر

 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة تتركب : األول الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري السلك بين المشتركة 01

 اإلدارات لمهندسي المشترك والسلك العموميّة

 العموميّة لإلدارات المشترك التقني والسلك العموميّة

  : مــن

  : اإلدارة ممثّلي : أ

 رئيس بصفة رئيس متصرّف الرّزقي ابتسام: السيّدة•

  . اللّجنة

 بصفة مستشار متصرّف خليل الطّاهر محّمد : السيّد•

  . رسمي عضو

 عضو بصفة رئيس متصرّف فنيش سندس : السيّدة•

  . نائب
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 عضو بصفة متصرّف العّداد الحبيب محّمد : السيّد•

  . نائب

  : األعوان ممثّلي : ب  

 ببلديّة تصرّف كاتب المرابط الصّادق محّمد : السيّد•

  . رسمي عضو بصفة الجبل رأس

 الجبل رأس ببلديّة رئيس تقني الغول وليد : السيّد•

  . رسمي عضو بصفة

 الجبل رأس ببلديّة محلّل األكحل بن المعز : السيّد•

  . نائب عضو بصفة

 رأس ببلديّة تصرّف كاتب الرّاقوبي نسرين : السيّدة•

  . نائب عضو بصفة الجبل

 ثالث لمدة اللجنة هذه صلوحيّة تمتد : الثانى الفصل

  . 2021 سبتمبر 01 من بداية سنوات (03)

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل

  .القرار

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  . المحلّيّة للجماعات

  بلدية رئيس    
  برحيمة  الدين جالل

  

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

  سوسة

  

 أفريل 24  في مؤرخ 2021   لسنة 89 عدد قرار

  البلدي الحجز مستودع تنظيم بقرار يتعلق 2019

  البلدي حجزال مستودع تنظيم في ترتيبي قرار

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

  

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

  سوسة زاوية

  

 جويلة 12  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج لإلختبارات المهني

 التقني بالسلك تقني عون رتبة في  7  و  6 و

 سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات كالمشتر

  .  2021 سنة بعنوان

 في مؤرخ 202 عدد قرار سوسة زاوية بلدية رئيس من

 وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق  2021 جويلية 13

 المنتمين العملة إلدماج لإلختبارات المهني اإلمتحان

 بالسلك تقني عون رتبة في  7  و  6 و 5 لألصناف

 زاوية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك يالتقن

  .  2021 سنة بعنوان سوسة

 ،بعد سوســــــة زاويــة بلديــة رئيــــــس إن

  ، اإلطــــــالع

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى?

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على ?

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 مـاي 9 في المؤرخ

  . المحلية

 1985 افريل 5 في خالمـؤر 558 عدد األمر وعلى ?

   .سـوسة زاوية بلدية بإحـداث المتـعلق

 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى?

 العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985 أكتوبر

  . الموظفين إطارات ضمن

 12 في المؤرخ 1999 لسنة  821 عدد األمر وعلى?

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى?

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 ةالمحلي والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى?

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى?

  .2018 جــــــــوان 28 بتاريخ

  يلــي ما  قــرر 

 باإلختبارات المهني اإلمتحان ينظم : األول الفصل 

 رتبة في 7 و 6 و5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج
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 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية

 المهني لإلمتحان يترشح أن يمكن  : الثاني الفصل

 تقنــــي ونعــــــ رتبة في العملة إلدماج باإلختبارات

 العملة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  : المترسمون

  األقل على ـ 5 ـ الخامس بالصنف والمرتبون ـ

 خدمة سنوات ـ 5 ـ خمس األقل على لهم واللذين ـ

  . الترشحات ختم تاريخ في األقل على فعلية مدنية

 وأتموا اإلبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ

  . الثالثة السنة بنجاح

  .األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ

 بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ

  .أعاله إليه المشار

 باإلختبارات المهني اإلمتحان يقع  : الثالث الفصل

 األعوان ولفائدة البلدية رئيس بقرار أعاله إليه المشار

 دون المعنية المحلية عةالجما إلى بالنظر الراجعين

  .سواهم

  : القرار هذا ويضبط

   لإلمتحان المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاريخ ـ

  اإلختبارات إجراء تاريخ ـ

 المهني اإلمتحان لجنة تركيبة تضبط  : الرابع الفصل

 وزير من قرار بمقتضى أعاله إليه المشار باإلختبارات

  . المحلية الشؤون

 لإلمتحان المترشحين على يجب  : خامسال الفصل

 ترشحهم مطالب يودعوا أو أعاله إليه المشار المهني

  : التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية لدى

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ

 التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي العسكرية

 ليهاإ ينتمي التي اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  .ينوبه من أو المترشح

  المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

 في المترشح ترسيم قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

  صنفه

 أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة ـ

 إليه المشار بالمستوى المنظرة التكوينية الشهادة

  . أعاله

 انلإلمتح الترشح مطالب تسجل  : السادس الفصل

 الضبط بمكتب أعاله إليه المشار باإلختبارات المهني

 كل وجوبا ويرفض المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة

 ويكون الترشحات قائمة غلق تاريخ بعد يصل مطلب

 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ

  .اإلرسال

 لهم المخول المترشحين قائمة تضبط  : السابع الفصل

 من نهائية بصفة المهني اإلمتحان في اركةالمش حق

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس قبل

 إليه المشار المهني اإلمتحان يشتمل  : الثامن الفصل

  :  التالية اإلختبارات على أعاله

 موضوع حول العامة الثقافة في إختبــــــار*1

  عــــــــــام

  تقـــــــــني إختـــــــبار*2

 اإلختبارات برنامج القرار لهذا المصاحب الملحق طويضب

.  

  :يلي كما إختبار لكل المحددة والضوارب المدة وتضبط

  الضارب              المدة           اإلختبار نوعية

  1      ـ 2 ـ ساعتان       العامة الثقافة في إختبار

  2                   ـ 2 ـ ساعتان           تقني إختبار

 العربية باللغة سواءا اإلختبارات تجري  : التاسع لفصلا

  .المترشح إختيار حسب بالفرنسية أو

 مصححين على اإلختباران يعرض  : العاشر الفصل

 بين يتراوح مرقم عدد إختبار كل إلى ويسند إثنين

 النهائي العدد ويكون  ـ 20 ـ والعشرين ـ 0 ـ الصفر

  .منوحينالم للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 ـ األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان وإذا
 مصححين قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم  نقاط ـ 4

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون آخرين إثنين

  .األخيرين الممنوحين للعددين الحسابي

 الستة دون عدد كل على ينتج  : عشر الحادي الفصل

  .صاحبه رفض ـ 20 ـ العشرين على ـ 6 ـ

 كان مترشح ألي اليسمح  :   عشر الثاني الفصل

 مجموع على يحرز لم إن الشفاهي اإلختبار بإجتياز

 بثالثين تقدر الكتابية اإلختبارات مجموع في النقاط من

 اإلمتحان لجنة تقرر لم ما األقل على نقطة ـ 30 ـ

  .ذلك خالل
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 لم إن  مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح اليمكن

 على نقطة ـ 40 بـ يقدر النقاط من مجموع على يحرز

  .والشفاهية الكتابية اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل

 من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن

 ألقدمهم األولوية تكون اإلختبارات لكل بالنسبة النقاط

 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت فإن ، الصنف في

  .اسن ألكبرهم

 تصرف تحت يوجد أن اليمكن  :  عشر الثالث الفصل

 الكتب اإلختبارات إجراء مدة طيلة المترشحين

 نوعه كان مهما مستند أي وال والمذكرات والنشريات

  .ذلك خالل المناظرة لجنة تقرر لم ما

 محاولة أو غش كل عن ينتج  : عشر الرابع الفصل

 التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه تم غش

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية

 من وحرمانه أجراها التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان

 أو مناظرة كل في سنوات ـ 5 ـ خمس لمدة المشاركة

 من قرار بمقتضى التحجير هذا ويقع الق إداري إمتحان

 إعداد ويقع اإلمتحان لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس

 اإلمتحان لجنة من وبإقتراح بلديةال رئيس من تقرير

 الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويقع

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي

 المترشحين قائمة تضبط  : عشر الخامس الفصل

 وبإقتراح البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المقبولين

  . المناظرة لجنة من

 بالجريدة رارالق هذا ينشر  : عشر السادس الفصل

  . المحلية للجماعات الرسمية

  ... في سوسة زاوية

  بلدية رئيس
  التومي  يوسف

  

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

  البرادعة

  

 ديسمبر 25  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار

 - الحسينات" بلدية دائرة بإحداث يتعلق 2018

  " الرشارشة

  قـــــــــــــــــــــــــرار

  ، اإلطالعه بعد دعةالبرا بلدية رئيس إن

 2018 لسنة ــدد29عـــ األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية

  ، منه 226 الفصل خاصة و

 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القانون على و

 األســــــاسي القانون بإصدار المتعلق و 1975 ماي

  ، تممته أو نقحته التي صالنصو جميع على و للبلديات

 04 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و

  . البرادعة بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل

 و 2016 ماي 26 في المؤرخ 602 عدد األمر على و
  ، البلديات بعض حدود بتحوير المتعلق

 بتاريخ بالبرادعة البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  . 2018 جويلية 02

 ديسمبر 08 بتاريخ اإلستثنائية الجلسة محضر على و

  . البرادعة – الحسينات بلدية إحداث حول 2018

  " يلـــي ما قـــــــــــــــــــرر"

 – الحسينات " بلدية دائرة تحدث : األول الفصل 

 مساحة على البرادعة لبلدية تابعة  " الرشارشة

  . هكــــآ 4572

 – الحسينات " الدائرة مركز تحديد تم : الثاني الفصل

 للمنطقتين المضبوطة الحدود حسب  " الرشارشة

  . المذكوريتين

 من بداية القرار بهذا العمل يجرى  : الثالث الفصل

  . اإلجـــراءات جميــــــع  إستكمال

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الرابع الفصل

   . القرار

  ...................... في البرادعة

  بلدية رئيس
  سعيد  الهادي

  

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 الصغرى القاعة إستغالل معلوم في بالترفيع يتعلق

  لإلجتماعات

  قـــــــــــــــــــــــــرار

   ، الدستور على إطالعه بعد البرادعة بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 سنةل 29 عدد األساسي القانون على و

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في
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 14 في المؤرخ و 1975 لسنة 35 عدد القانون على و

 لميزانية األساسي بالقانون المتعلق و 1975 ماي

 نقحته التي النصوص جميع على و المحلية الجماعات

   ، تممته أو

 04 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و

  . البرادعة بلدية بإحداث المتعلق 1985 فريلأ

 جوان 13 في المؤرخ 805 عدد الحكومي األمر على و

 المرخص المعاليم تعريفة بضبط المتعلق 2016

 أن ينص الذي و إستخالصها في المحلية للجماعات

 طرف من شأنها في قرار إتخاذ يتم المعاليم بعض

  . المحلية الجماعة

  2016  أوت 01 في لمؤرخا البلدي القرار على و

 المرخص األتوات و المعاليم تعريفة بضبط المتعلق

  .  إستخالصها في البرادعة لبلدية

 العادية دورته في البلدي المجلس مداولة على و

 2021 ماي 29 بتاريخ المنعقدة 2021 لسنة الثانية

 إلبرام الصغرى القاعة إستغالل معلوم في الترفيع حول

   . الزواج عقود

  يلــــــــــي مــــا قــــــــــــرر

 إستغالل معلوم في الترفيــــــع يتــــم : األول الفصل

 إلبــــرام بالبلديــــــة لإلجتماعات الصغرى  القاعـــــــة

  . دينارا 50 إلى دينارا 15 من الزواج عقود 

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل

   القرار

  ......................في دعـــــةالبرا

  بلدية رئيس                                         
  سعيد  الهادي

  

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

  العين

  

 سبتمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

  متناصفة لجان مكتب باحداث يتعلق 2021

 سبتمبر 15 في مؤرخ العين بلدية رئيس من  قـــــــرار

 المتناصفة اإلدارية اللجان مكتب بإحداث يتعلق   2021

 30و 2021 نوفمبر 01 بين الممتدة للفترة العين ببلدية

  . 2024   أكتوبر

  العيــن، بلديــة رئيــس إن

  الدستور على اإلطالع بعـد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  .منه 271 الفصل وخاصة محليةال

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  .منه 58 الفصل وخاصة تممته أو نقحته التي

 19 فـي المـؤرخ 1969 لسنـة 131 عـدد راألمـ وعلـى

  .العين بلدية بإحداث المتعلق 1969 أفريل

 29 في المؤرخ 1999 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1999 أكتوبر

 باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما المتناصفة اإلدارية اللجان

   .2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة 2937 عدد

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد مراسلة وعلى

 اللجان حول 2021 مارس 18 بتاريخ 1865 عدد

  .بالبلديات المتناصفة اإلدارية

 1116/0402 عدد صفاقس والي السيد مكتوب وعلى

 إلى البلديات بدعوة المتعلق 2021 مارس 30 بتاريخ

   .بلدية متناصفة إدارية لجان إحداث

 15 في المؤرخ العين بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 متناصفة إدارية لجان بإحداث والمتعلق 2021 سبتمبر

 نوفمبر غرة من بداية للتجديد قابلة سنوات ثالث لمدة

   .العين ببلدية 2024 أكتوبر موفى غاية إلى 2021

  : يلـــــــي مــــا قــــــرر

=*=  

 األمر نم 20و 19 الفصلين ألحكام طبقا :األول الفصل

 1990 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد

 اإلدارية اللجان وتسيير تنظيم كيفية بضبط والمتعلق

 للتصويت مركزي مكتب العين ببلدية يحدث المتناصفة

 بالنسبة المؤهلة المتناصفة اإلدارية باللجان خاص

 من وتتركب العين بلدية وعملة موظفي ألصناف

   :ذكرهم اآلتي األعضاء

  المركزي التصويت بمكتب الصفة الرتبة واللقب االسم

   التصويت مكتب رئيس رئيس متصرف شعبان رضوان

   التصويت مكتب كاتب متصرف نصير بن السالم عبد

 عن ممثل مندوب مستشار الهماميمتصرف نادية

  1 عدد باللجنة األعوان
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 األعوان عن ممثل مندوب تصرف كاتب الخراط غازي

  2 عدد باللجنة

 األعوان عن ممثل مندوب 4 صنف عامل الغريبي كمال

  3 عدد باللجنة

 األعوان عن ممثل مندوب1 صنف بلحاجعامل عليا

  4 عدد باللجنة

 المكتب هذا ومشموالت مهام حددت :الثانـي الفصل

 وما 20و 19 الفصول بيانات وفق للتصويت المركزي

   أعاله إليه المشار 1753 عدد األمر من يليها

 بتنفيـذ مكلـف للبلديـة العـام الكاتـب :لثالثا الفصل

  .القـرار هـذا

  2021 سبتمبر 15في العين

  بلدية رئيس
  معلى  خالد

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

  طينة

  

 2021 أوت 15  في مؤرخ 2021   لسنة 43 عدد قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 االداري لسلكبا مستشار متصرف رتبة الى للترقية

  طينة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  رقــــم قــرار

 .............. في مؤرخ طينة بلدية رئيس من     

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقية

  .ةطين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  طينة، بلدية رئيس إن

   .الدستور على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القـانون على و

 العام األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسـات و المحلية مـاعاتالج و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 2011 لسنة 89 عـدد المرسوم خاصة و نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 07 في المؤرخ 1994 لسنة 511 عـدد األمر على و

  .طينة لبلدية المحدث 1994 مارس

 22 في خالمؤر 2019 لسنة 291 عــدد األمـر على و

 االنتـــداب آليـــات و صيغ بضبط المتعلـق 2019 مـارس

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  يلــي مـا قـــرر  

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة متنظ :األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل 

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 أعاله هإلي المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 فيهم المتوفر و رتبتهم في المترسمون المتصرفون

 الرتبة هذه في األقل على اقدمية سنوات (5) شرط

   .الترشحات ختم تاريخ في

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 على %35 بنسبة البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 الشروط يهمف تتوفر الذين المتصرفين مجموع من االقل

 الجماعة الى بالنظر الراجعين و اعاله عليها المنصوص

  .سواهم دون المحلية

  :القرار هذا يضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 البلدية لدى رشحهمت مطالب يودعوا أن أعاله إليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 هذا يكون و المترشح بها قام التي العسكرية و المدنية

   .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .العمومية

 في المترشح تسمية قرار من صللأل مطابقة نسخة-

  .الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر للمعني إدارية
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  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ-

 السابقة األخيرة سنوات ( 5 )الخمس خالل العون

 اإلداري الملف خلو تثبت شهادة أو رةالمناظ فتح لسنة

  .تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 و اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات او الملتقيات
 عليها المتحصل القيمية الوحدات في النجاج شهائد

 (05) للخمس المستمر التكوين مراحل اطار في

   .المناظرة فتح لسنة السابقة خيرةاأل سنوات

 تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير-

 قام التي األعمال و األنشطة يتضمن المترشح يعده

 و المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل بها
 التقرير هذا يكون و تحسينها و تطويرها مقترحات

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 لالفص

 التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة غلق تاريخ

  .االرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المنـاظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

 رئيس من قــــرار بمقتضى أعـاله إليها المشـــار

  .البلدية

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل
 (20) العشرين و (0) صفرال بين يتراوح تقييمي عدد
 في إتقانه و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر
  .لعمله أدائه

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8الفصل
  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  .للمترشح العامة االقدمية-

  .للمترشح الرتبة في االقدمية-

  .التعليمي المستوى أو ةالعلمي الشهائد-

 من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-

 السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل

  .المناظرة فتح لسنة

 األخيرة سنوات (05) للخمس المواظبة و السيرة-

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

  7 الفصلب إليه

  .اعاله 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير-

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و

 الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية و تتالءم

 و .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة
 و ( 0 ) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند

  .( 20 ) العشرين

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9لالفص

 القرار هذا ألحكـام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب و

 عـدد حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع

 أو مترشحان تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقـاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 نهائيا الناجحين المترشحين قـــائمة تضبط :10الفصل

 رئيس قبل من أعـاله إليها المشـار المنـــاظرة في

  .المناظرة لجنة من باقتراح و المعنية البلدية

  ................... في طينة 

  بلدية رئيس
  الهريشي  علي

  

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

 2021 جوان 9  في مؤرخ 2021   لسنة 44 عدد قرار

 الحدائق و البناء فواضل رفع معلوم تعريفة بضبط يتعلق

  االتربة و

  2021 /           رقـــم قــــرار

  ، طينة بلدية رئيس إن

 سنةل 29 عدد األساسي القانون على  اإلطالع بعد -

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  . المحلية الجماعات

 1994 مارس 7 في المؤرخ 511 عدد األمر على و -

  . طينة بلدية بإحداث المتعلق

 في المؤرخ 2016 لسنة 210 عدد البلدي القرار و -

 رفع معلوم تعريفة بضبط المتعلق  2016 أوت 11

   . ةاألترب و الحدائق و البناء فواضل
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 العادية دورته في البلدي المجلس مداولة على و

  . 2021 جوان 04 بتاريخ المنعقدة الثانية

  : يلـــي مــا قــرر 

 210 عدد البلدي بالقرار العمل ألغي  : األول الفصل

  . أعاله اليه المشار 2016 لسنة

 فواضل رفع معلوم تعريفة ضبطت  : الثاني الفصل

   : يلي كما بةاألتر و الحدائق و البناء

   للحمولة دينار 50 : األتربة و البناء فواضل -      

  . للحمولة دينار 30 :          الحدائق فواضل -    

      

 بها المالية قابض و للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل

  . القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان

   : في طينة  

  بلدية رئيس  
  الهريشي  علي

  

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

  قفصة

  

 سبتمبر 21  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 بلدي قرار تاريخ إصالح بقرار يتعلق 2021

  أرض صبغة بتغيير المتعلق 351/2019عدد

 2019 لسنة 3 عدد القرار بتاريخ الوارد الخطأ إصالح

 47عدد المحلية  للجماعات الرسمية بالجريدة والصادر

 أوت 13 تاريخ بالقرار ورد حيث 2021 جويلية 13 بتاريخ

  2019 اوت 14 بتاريخ هو والصواب 2019

  بلدية رئيس
  الهاني  حلمي
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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