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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  ةالھواری

..........ةیالھوار ببلدیة الشراءات لجنة إحداث بمقرر یتعلق 2020 جانفي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  جمیل منزل

 بال�شبكات ال�ربط رخ�ص معل�وم ض�بط راربق� یتعل�ق 2019 أكت�وبر 20  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 4 ع�دد ق�رار
  ....................................................................................................الطریق حفر ومعالیم المختلفة

  تستور
....................................2020 سنة بمیزانیة یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

  بوحجلة
 الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 دی�سمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار

..........بوحجل�ة بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك أول تقن�ي رتب�ة إل�ى ةللترقی� بالملف�ات
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
...................... 2019 سنة بعنوان بوحجلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
..................2019 سنة بعنوان بوحجلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة
 الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 دی�سمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار

.………بوحجل�ة بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات
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  سوسة
 بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعلق 2020 فیفري 12  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

.........................................................................................................أول تقني رتبة إلى رقیةللت
  الكبرى القلعة

 ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط ونوعیة  عدد بضبط یتعلق 2020 فیفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن

.........................................................................................................................2020  س��نة
  طوزة

 األس��بوعیة ال��سوق موع��د بتحدی�د یتعل�ق 2019 أفری�ل 1  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل��سنة 1 دع��د ق�رار
.............................................................................................................................بط����������وزة
 العمرانی�ة التھیئ�ة مث�ال م�شروع بمراجع�ة یتعل�ق 2019 أكت�وبر 15  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 2 ع�دد م�داوالت

.............................................................................................................................بط����������وزة
  الفحول عمیرة

 لل�سید الم�سندة العینیة واالمتیازات ةالجملی بالمنح یتعلق 2018 سبتمبر 28  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
......................................................................................................................البلدی���ة رئ��یس

 االس�تثماري المخط�ط عل�ى بالم�صادقة یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 29  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 22 ع�دد م�داوالت
.........................................................................................................2020 لسنة البلدي التشاركي

  الزیت ساقیة
 النت�داب تب�اراتباالخ خارجی�ة من�اظرة ف�تح بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 2  ف�ي مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

.........................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة متصرف
 النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة ف�تح بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

.................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة  إدارة ملحق
 تقن�ي بالنت�دا باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

.....................................................................................الزی�ت س�اقیة ببلدی�ة مدنیة ھندسة اختصاص
 النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة ف�تح بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

................................................................................................الزی�ت س�اقیة ببلدی�ة ب�رامج واض�ع
 النت�داب اتباالختب�ار خارجی�ة من�اظرة ف�تح بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
....................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة تصرف كتبة
 النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة ف�تح بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

....................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة  أول مھندس
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  الھواریة

  

 ربمقر یتعلق 2020 جانفي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  الھواریة ببلدیة الشراءات لجنة إحداث

  مقــــــــرر

 29 عدد القانوني على ــھإطالع دبعـ ـةالھواری ـةبلدیـ ـــسرئیـ إن
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة

  . المحلیة

 بإحداث المتعلق 1966 أفریل 2 في المؤرخ 136 عدد األمر وعلى
  . الھواریة بلدیة

 2014 مارس 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر وعلى
 المنقحة النصوص جمیع وعلى العمومیة الصفقات بتنظیم المتعلق

  . لھ والمتممة

 بتاریخ المنعقدة البلدیة رئیس إنتخاب إلعادة اإلنتحابیة ةالجلس وعلى
  . 2018 أوت 30

  یلــي ما قــرر

 ألحكام طبقا الھواریة ببلدیة الشراءات لجنة إحداث یتم : األول الفصل
  . أعاله إلیھ المشار 2014  لسنة 1039 عدد األمر من 51 الفصل

  : يكاآلت الشراءات لجنة تركیبة تتكون : الثاني الفصل

  اللجنة رئیس : متصرف : الخمیري أحمد ــ

  المالیة المصلحة : بوحدید عامر ــ

  المالیة المصلحة :بالحاج سامیة ــ

  الفنیة المصلحة :الھادي عبد منال ــ

  . اللجنة كتابة مھام الھادي عبد منال السیدة وتتولى ــ

 أو بعضو اللجنة تركیبة تدعیم اللجنة لرئیس یمكن : الثالث الفصل
  . المعني الطلب مجال في اإلختصاص ذوي من أعضاء

   : التالیة بالمھام القیام اللجنة تتولى : الرابع الفصل

  . محتواھا من والتثبت الظروف فتح*

  المحددة للمنھجیة طبقا العروض تقییم*

  البلدیة رئیس على الطلبات شأن في الصفقات إسناد إقتراح*

 وإبرام بإعداد یتعلق نزاع أو مشكل وكل الصفقات مالحق دراسة*
  . الصفقات وختم وخالص وتنفیذ

  . المطروحة المسائل أو الخالفات لحل مقترحات تقدیم*

  . أعضائھا أغلبیة بحضور إال تجتمع أن اللجنة لھذه یمكن ال*

  2020 جانفي 03 : في الھواریة

                                              

  بلدیة رئیس 
  األسطا  فھمي

  

  

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

  جمیل منزل

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 حفر ومعالیم المختلفة بالشبكات الربط رخص معلوم ضبط بقرار

  الطریق

  ، إطالعھا بعد جمیل منزل بلدیة رئیسة إن

 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القانون على  
 جمیع المحلیة الجماعات لمیزانیة األساسي القانون بإصدار والمتعلق

 لسنة 57 عدد األساسي القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  . 2008 أوت 04 في المؤرخ 2008

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار قوالمتعل 2018

 81 عدد القانون بمقتضى الصادرة العمومیة المحاسبة مجلة وعلى 
 وإتمامھا تنقحھ تم كما . 1973 دیسمبر 31 في المؤرخ 1993 لسنة

 في المؤرخ 2013 لسنة 54 عدد القانون ،وخاصة الالحقة بالنصوص
  . 2014 لسنة المالیة بالقانون المتعلق 2013 دیسمبر 30

 لسنة 11 عدد القانون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایة مجلة وعلى
 إتمامھا أو تنقیحھا تم كما 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997

 في المؤرخ 2015 لسنة 53 عدد القانون وخاصة الالحقة بالنصوص
 وخاصة 2016 لسنة المالیة بالقانون المتعلق 2015 دیسمبر 25

  . منھا 92 الفصل
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 1998 جویلیة 13 في المؤرخ 1998 لسنة 428 عدد ألمرا وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

 وخاصة الالحقة بالنصوص إتمامھ أو تنقیحھ تم ،كما استخالصھا
  .2013 أوت 02 في 2013 لسنة 3236 عدد األمر

 جوان 13 في مؤرخ 2016 لسنة 805 عدد الحكومي األمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط یتعلق 2016

  . استخالصھا

 1984 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 983 عدد األمر وعلى
   . جمیل منزل بلدیة بإحداث والمتعلق

   27/11/2016 بتاریخ 94 عدد البلدي القرار وعلى

 21 بتاریخ المنعقدة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2019 أكتوبر

  مایلي قرار

 المختلفة بالشبكات الربط  رخص معلوم  ضبط    : األول الفصل
   ترخیص لكل دینار 100 بـ ( ،الكھرباء الماء)

 بالجدول مبین ھو كما الطریق حفر معالیم تحین یتم : الثاني الفصل
  : التالي

  الطریق إسفلتیةاسمنتترابنوعیة جلیزخرسانة

  المربع للمتر/بالدینار السابق دالمعلوم 03د 20د 30د 20

  المربع للمتر / بالدینار الجدید دالمعلوم 10د 50د 60د 50

 كل مكلفان بھا المالیة القابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یھمھ فیما

  بلدیة رئیس
  

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

  

  تستور

 یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  2020 سنة بمیزانیة

 2019 دیسمبر 14 بتاریخ منعقدة جلسة في البلدي المجلس صادق
  :كاآلتي مفصلة 2020 لسنة البلدیة میزانیة على

  د 3027.657 :الموارد /1

  د 1627.000 :األول العنوان

  د 1400.657 :الثاني العنوان

  د 3027.657 :النفقات /2

  د 1593.787 :األول العنوان

  د 1433.870 :الثاني العنوان

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

  

  

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

  

  بوحجلة

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
  .وحجلةب

  بوحجلة، بلدیة رئیس إن    

   ، الدستور على اإلطالع بعد    

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى    
 والجماعات الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 بإحداث المتعلق 1957 مارس 12 في  المؤرخ األمر وعلى      
  .بوحجلة بلدیة

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى      
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 خاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى    
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016
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 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى    
  الحكومة، أعضاء   بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى    
 یمالترس و الترقیة و االنتدابات آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 جوان 28 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى    
2018  

  .2019 سنة بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ حیث و    

  یلي ما قــرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
   .القرار ھذا ألحكام اوفق العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

 أقدمیة سنوات (05) خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 من بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 فصلال
 الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة بوحجلة بلدیة رئیس

   .سواھم دون المحلیة

   :القرار ھذا یضبط و

  المناظرة، فتح تاریخ-

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على جبی :4 الفصل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

  العمومیة، الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة ةنسخ-

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة وباتبالعق المتعلقة القرارات من نسخ-
 (05) خمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  .تقني

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

   .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 اللجنة هھذ تتولى و البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

  .الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین

  ، لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین لملتقیاتا و التكوین-
  المناظرة، فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل

  المواظبة، و السیرة-

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  أعاله، 6 بالفصل إلیھ

 (20)العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
   .سنا ألكبرھم
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 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

   .المحلیة للجماعات الرسمیة بالصفحة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

                                                                                
       

  بلدیة رئیس
  الشریقي  بلقاسم

  

  

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

 تعلقی 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق
 سنة بعنوان بوحجلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2019.  

  بوحجلة، بلدیة رئیس إن     

   الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى     
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 ددع المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 بإحداث المتعلق 1957 مارس 12 في  المؤرخ األمر وعلى      
  .بوحجلة بلدیة

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى      
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 خاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى     
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى     
  الحكومة، أعضاء بتسمیة لقالمتع 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى     
 الترسیم و الترقیة و االنتدابات آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 26/12/2019 في المؤرخ بوحجلة بلدیة رئیس قرار وعلى     
 رتبة إلى لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
  .بوحجلة

 جوان 28 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى     
2018.  

  .2019 سنة بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ حیث و     

  یلي ما قــرر

 27/03/2020 یوم ھاولفائدت بوحجلة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

  .27/02/2020 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

                                                                                

  بلدیة رئیس
  الشریقي  بلقاسم

  

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق
 بوحجلة بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل اإلعالمیة تقنیي و محللي
  .2019 سنة بعنوان

  بوحجلة، بلدیة رئیس إن     

   الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 سمبردی 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى     
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ
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 بإحداث لقالمتع 1957 مارس 12 في  المؤرخ األمر وعلى      
  .بوحجلة بلدیة

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى      
 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 27 في المؤرخ 2016 نةلس 107 عدد الرئاسي األمر وعلى     
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى     
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى     
 الترسیم و الترقیة و اتاالنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 26/12/2019 في المؤرخ بوحجلة بلدیة رئیس قرار وعلى     
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل
  .بوحجلة

 جوان 28 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى     
2018.  

  .2019 سنة بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث

  یلي ما قــرر

 27/03/2020 یوم ولفائدتھا بوحجلة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .العمومیة اراتلإلد اإلعالمیة تقنیي و محللي

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

  .27/02/2020 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  
  بلدیة رئیس
  الشریقي  بلقاسم

  

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل

  .بوحجلة

  بوحجلة، بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على اإلطالع بعد    

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى    
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 جمیع وعلى یةاإلدار الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 بإحداث المتعلق 1957 مارس 12 في  المؤرخ األمر وعلى      
  .بوحجلة بلدیة

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى      
 تقنیي و محللي بسلك لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى    
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في ؤرخالم 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى    
  الحكومة، أعضاء   بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى    
 الترسیم و الترقیة و االنتدابات آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 جوان 28 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى    
2018  

  .2019 سنة بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ حیث و    

  یلي ما قــرر

 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك

   .القرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 واضعو العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك حللم

 (05) خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون البرامج
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات
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 من بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة لةبوحج بلدیة رئیس

   .سواھم دون المحلیة

   :القرار ھذا یضبط و

  المناظرة، فتح تاریخ-

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة معنیةال البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

  العمومیة، الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (05) خمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك
  برامج واضع

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

   .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

  .الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین

  ، لعملھ أدائھ في تقانھإ و انضباطھ و

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  المناظرة، فتح سنة سبقت التي سنوات (5) الخمس خالل

  المواظبة، و السیرة-

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  أعاله، 6 بالفصل إلیھ

 (20)العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة ىتتول :8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
   .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

   .المحلیة للجماعات الرسمیة بالصفحة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

                                 
                                 

                                                                       
  بلدیة رئیس

  الشریقي  بلقاسم 
------------------  

  سوسة

 یتعلق 2020 فیفري 12  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  أول

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یةكیف ضبط في قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة، لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  2020 سنة بعنوان سوسة
  بلدیة رئیس

  خالد اقبال دمحم
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  الكبرى القلعة

  

 یتعلق 2020 فیفري 3  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد لمرادا الخطط ونوعیة  عدد بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب إلى بالملفات للترقیة الداخلیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

   

 2020 فیفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من ـرارقـــ
 طریق عن شغورھا سد المراد طالخط ونوعیة  عدد بضبط یتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

   ، اإلطالع بعد         

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة لدیةب

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات 
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة. تممتھ أو نقحتھ التي
  .2011سبتمبر 23 في

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .أجیرالت ومستویات العمومیة لإلدارات

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2012 لسنة 2362عدد باألمر تنقیحھ تم كما العمومیة لإلدارات
  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط لقالمتع

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  .2020 لسنة البلدیة میزانیة ىوعل

  یلـي مـا قــرر

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط عدد ضبط یتم :وحید فصل
  :التالي الجدول بیانات حسب بالملفات الداخلیة المناظرة

 التسدیدعدد طریق2020 لسنة  شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
   بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  . بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ./.0190  تصرف كاتب

  01. باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

  المالیة قابض تأشیر

        .2020فیفري 04:في الكبرى القلعة 

                                                                                
   

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

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

  طوزة

 بتحدید یتعلق 2019 أفریل 1  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  بطوزة االسبوعیة السوق موعد

  ، طوزة بلدیة رئیس نإ 

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على إطالعھ بعد
  المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018 ماي 09

 1966 افریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 172 عدد األمر وعلى
   طوزة بلدیة بإحداث المتعلق

  1997 فیفري 3 في مؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
        المحلیة الجبایة مجلة بإصدار یتعلق 

  1973 دیسمبر 31 في مؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى  
  العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار یتعلق 

 1994 جویلیة 23 في المؤرخ 1994 لسنة 86 عدد القانون وعلى
 وقع كما البحري والصید الفالحة منتوجات توزیع بمسالكك المتعلق

  2000 فیفري 7 في المؤرخ 2000 لسنة 18 عدد بالقانون تمامھإ

 جوان 13 في مؤرخ 2016 لسنة 805 عدد حكومي االمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط یتعلق 2016

  .استخالصھا

 07/06/2013 في المؤرخ ـدد10عـ الداخلیة وزیر منشور وعلى
 األسواق في بالتصرف المتعلقة قتضیاتالم بأھم بالتذكیر والمتعلق
   .المحلیة للجماعات الراجعة



 

  14عــــــدد   2020 فیفري 24 ––اعات المحلیة الجريدة الرسمیة للجم  798صفحــة 

 2008 سبتمبر 25 بتاریخ 87عدد المالیة لوزیر العامة المذكرة وعلى
 لزمات على المستوجب المضافة القیمة على األداء استخالص حول

   .األسواق

 2009  جانفي 19 بتاریخ 5 عدد المالیة لوزیر العامة المذكرة وعلى
   األسواق استغالل لزمات عقود تسجیل حول

 2011 أفریل 01 بتاریخ 40 عدد المالیة لوزیر العامة المذكرة وعلى
  باألسواق الواجبة المعالیم استخالص حول

 2012 مارس 19 بتاریخ 28 عدد المالیة لوزیر العامة المذكرة وعلى
 الراجعة المعالیم واستخالص األسواق في التصرف جوانب حول

  . المحلیة اتللجماع

 دیسمبر 22 بتاریخ المنعقدة  البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
2018  

  :یلــــي ما قـــــــرر

   السبت یوم كامل بطوزة األسبوعي للسوق موعد یحدد:األول الفصــل

 ماي 04 تاریخ من بدایة التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
2019   

 فیما كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصـل
   . القــرار ذاھ بتنفیذ یخصھ

  02/04/2019: في طــوزة    

       

  بلدیة رئیس 
  الفرجاني  فؤاد

  

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد مداوالت
  بطوزة العمرانیة التھیئة مثال مشروع بمراجعة

    استثنائیة جلسة محضـر 

   2019 اكتوبر12  السبت یــــوم 22 عدد 

 شھر من عشر للثاني  الموافق السبت یوم  االستثنائیة الجلسة إلتأمت
 بقصر  صباحا العاشرة الساعة وعلى وألفین عشرة تسعة سنة أكتوبر
 المجلس أعضاء لكافة وجھت فردیة استدعاءات إثر على وذلك البلدیة
 یتشرف " نصھا ھذا 10/10/2019  بتاریخ 882 عدد تحت  البلدي
 12 یوم وذلك استثنائیة جلسة لحضور بدعوتكم طوزة بلدیة رئیس

 نقاط حسب األعمال جدول في للنظر البلدیة بمقر     2019 أكتوبر
  " دمتم هللا حفظ وفي الدورة

 رئیس الفرجاني فؤاد :والسیدات السادة من كل  الجلسة حضر وقد 
 المھدي ، بنحسن وغازي  دلدول مجیدال عبد  قندیل، حمیدة ، البلدیة،
 بن یسرى و البعطوط، ،سمیرة المیلي أمین دمحم دلدول، عصام حوالة،
  . تركیة

 الذوادي ،عبیر هللا غرس سیرین : السادة من كل الجلسة عن وتغیب
  .الخیاط و،جیھان

 ثم الحاضرین األعضاء بكافة مرحبا الفرجاني فؤاد السید الجلسة افتتح
   : التالیة عالمواضی تطرق

  :  العمرانیة التھیئة مثال مشروع مراجعة           

 التجھیز بوزارة التعمیر ادارة بمقر المنعقدة العمل جلسة اثر على
 السید بحضور 2/10/2019 بتاریخ العمرانیة والتھیئة واالسكان

 البلدیة رئیس الفرجاني فؤاد السید و االشغال لجنة رئیس بنحسن غازي
   العمرانیة التھیئة مثال مشروع على المصادقة اجراءات لاستكما حول

 بدوره بین الذي بنحسن غازي للسید الكلمة الفرجاني فؤاد السید احال
 على المصادقة بإجراءات اإلسراع یقترح التعمیر إدارة مدیر ان

 في التراجع البلدي المجلس على و العمرانیة التھیئة مثال مشروع
 ھذا على البلدي المجلس إصرار حالة في و تاإلجراءا بإیقاف قراره
 الى باالرشیف الملف حفظ على مجبرة تكون سوف الوزارة فان القرار

 وإسناد العمرانیة التھیئة أمثلة بمراجعة المتعلق األمر صدور حین
  . البلدیة المجالس الى المراجعة صالحیات

 إدارة مراسلة الضروري من انھ بین حیث الفرجاني فؤاد السید تدخل
 الموضوع ھذا في البلدي المجلس برأي ّلمدھا اآلجال اقرب في التعمیر

 تعتبر العمرانیة التھیئة مثال مراجعة اعادة كلفة ان على اكد كما ھذا
 مثال خارج توجد السكنیة المناطق من العدید وان ناحیة من مرتفعة
 نسبة عارتفا في أساسیا عامال یمثل ما ھو و العمل بھ الجاري التھیئة

   الترتیبیة المخالفات 

 فیما خاصة المصادقة بعد للمثال جزئیة بمراجعة القیام یمكن و ھذا
  . "یوستاكس "      مصنع بھا المنتصب المنطقة صبغة بتغییر یتعلق

 مثال مراجعة استكمال على موافقتھ عدم بنحسن غازي السید ابدى
 مثال خارج توجد التي السكنیة المناطق ان على مؤكدا العمرانیة التھیئة
 مثال مشروع في التوسعة ضمن تندرج التي و الحالي العمرانیة التھیئة
 الصالح الماء في تتمثل الخدمات بكل تتمتع التي  العمرانیة التھیئة

 أن و غیرھا و الصحي الصرف میاه تصریف شبكة و للشراب
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 الحالي الینالمث كلتا یشملھا ال التي السكنیة بالمناطق تتعلق اإلشكالیة
  . مشروع حالة في الذي والمثال

 المتعلق االمر مشروع ان مبینة قندیل حمیدة السیدة الكلمة تناولت
 الى علیھا المصادق العمرانیة التھیئة أمثلة مراجعة صالحیة باسناد

 لذا البلدي المجلس عمل تكبل شروط یتضمن ان یمكن البلدیة المجالس
 موضوع في التداول قبل االمر ھذا مشروع على االطالع األفضل من

 موافقة غیر فھي المنطلق ھذا من و . المثال على المصادقة استكمال
  .العمرانیة التھیئة  مثال مراجعة اجراءات استكمال على

 إجراءات استكمال ضرورة على مؤكدا دلدول عصام السید تدخل
 ثلةأم بمراجعة المتعلق األمر صدور حین الى المثال على المصادقة

  . العمرانیة التھیئة

 عقدھا تم التي العمل جلسة حول دلدول المجید عبد السید الكلمة تناول
 بممارسة  " یوستاكس" لشركة الترخیص حول الصناعة بوزارة
 باالجتماع الحاضرة المعنیة اإلدارات من العدید ان بین حیث نشاطھا

 مؤكدا المصنع ھاارتكب التي البیئیة و الترتیبیة للمخالفات رفضھا أبدت
  . واحترامھ القانون تطبیق ضرورة على

 و المخالفات ھذه تجاوز بضرورة رأیھا أبدت الصناعة وزارة ان غیر
 إسناد وعدم المصنع غلق الى اللجوء دون ردعیة حلول عن البحث

  .لھ الرخصة

 قام التى التجاوزات حصر التعمیر الدارة العام المدیر السید اقترح كما
 االدارات من أعضاء تتضمن لجنة تكوین خالل من عالمصن بھا

 المخالفات ھذه لمعاینة البلدي المجلس أعضاء كافة بحضور المختصة
  .ردعھ و القانون باحترام الشركة صاحب الزام أجل من والتجاوزات

 العمل جلسة خالل تبنى انھ على الفرجاني فؤاد السید الكلمة تناول
 قیمة ان على أكد حیث البلدي المجلس موقف التعمیر بادارة المنعقدة

 عن النظر غض الى بالضرورة تؤدي ال المصنع ھذا في االستثمار
 یمكن وبالتالي فیھ جدال ال القانون تطبیق وان منھ الصادرة االخالالت

 التراجع مسافات باحترام خاصة منھا المتعلقة و االخالالت ھذه حصر
 الشروط من وغیرھا بالمصنع المحیط األخضر  الحزام فرض و

 التھیئة مثال مشروع في علیھا المنصوص والبیئیة العمرانیة والتراتیب
 اقترح لذا  بالمصنع المحیطین  المتساكنین لحمایة ذلك و العمرانیة

 مثال مشروع إجراءات استكمال على المصادقة الفرجاني فؤاد السید
 و تراتیبب من فیھ جاء ما تطبیق لنا یتسنى حتى العمرانیة التھیئة
  . المصنع صاحب بھا قام اللتي المخالفات لردع شروط

 األجدر عامل 600 من أكثر طرد الى یأدي المصنع غلق وان ھذا 
  .غلقھ الى اللجوء دون الردعیة الوسائل باستعمال المشكل معالجة

 التراتیب مخالفة في یكمن ال اإلشكال بأن بنحسن غازي السید أكد
 والصحة      بالبیئة مخل صناعي نشاط سةممار في بل العمرانیة

 والخیاطة النسیج مصنع بغلق یقوم لن البلدي المجلس وان ھذا العامة
  باألساس المصبغة یخص المجلس قرار ان بل

 یؤدي سوف المصنع غلق ان مبینا حوالة المھدي السید الكلمة تناول
 ان اذ الصناعة وزارة طرف من مغالطة ھي عامال 600 طرد الى

 بمصنع لیس و بالمصبغة یتعلق البلدي المجلس طرف من الغلق رارق
 التراتیب مع یتعارض ما وھو سكنیة بمنطقة یتواجد فالمصنع  النسیج

 استكمال على موافقتھ عدم  حوالة المھدي السید  أبدى لذا العمرانیة
  . العمرانیة التھیئة مثال مشروع على المصادقة ت اجراءا

 تم قد البلدي المجلس موقف أن مبینة قندیل حمیدة ةالسید الكلمة تناولت
 األولى زیارتھا في المعاینة للجنة تسلیمھا تم التي المراسلة في تضمینھ

  . الموضوع ھذا في التداول إلعادة داع یوجد ال لذا

  : التالیة المواضیع في التصویت باب الفرجاني فؤاد السید فتح

 "یوستاكس" مصنع معاینة للجنة البلدي المجلس مشاركة في المداولة-
  :الثانیة زیارتھا خالل

   01 : الموافقة

   07:الموافقة عدم

   0:احتفاظ

 المعاینة لجنة أعمال في المشاركة عدم على البلدي المجلس صادق
  "یوستاكس" لمصنع

 التھیئة مثال مشروع على المصادقة اجراءات استكمال حول المداولة-
  : العمرانیة

  00 :  الموافقة

  08: الموافقة عدم

     0:احتفاظ

 اجراءات استكمال في الموافقة عدم على البلدي المجلس صادق
  .العمرانیة التھیئة مثال على المصادقة 

   صباحا عشرة الحادیة الساعة على الجلسة ورفعت 

  16/10/2019: في طوزة

     قندیل حمیدة         

  دلدول المجید عبد        

  البعطوط سمیرة         
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   المیلي أمین دمحم        

                تركیة بن یسرى        

         بنحسن غازي        

   حوالة المھدي        

  دلدول عصام       

                                                                                
  بلدیة رئیس                                                    

  الفرجاني  فؤاد
------------------  

  الفحول عمیرة

  

 یتعلق 2018 سبتمبر 28  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
  البلدیة رئیس للسید المسندة العینیة واالمتیازات الجملیة بالمنح

 بلدیة رئیس السوسي جمال السید إلى تسند 2018 جویلیة 16 من بدایة
  : التالیة العینیة واالمتیازات الجملیة المنحة الفحول عمیرة

  . خیول 05 :قوتھا وظیفیة سیارة *

  .الشھر في الوقود من لتر 240 : وقدرھا وقود حصص *

  . الشھر في دینار 50 : وقدرھا ھاتفیة خدمات *

  

  

  بلدیة رئیس  
  السوسي  جمال

  

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

 یتعلق 2019 نوفمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد مداوالت
  2020 لسنة البلدي التشاركي االستثماري المخطط على بالمصادقة

 التشاركي االستثماري المخطط على باإلجماع البلدي المجلس صادق
  .رافقالم المحضر حسب ذلك و 2020 لسنة

  

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

  

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

  الزیت ساقیة

  

 بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  الزیت ساقیة ببلدیة متصرف النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح

 ماي 20 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 المشترك اإلداري بالسلك مالیة و محاسبة اختصاص متصرف
  2020 سنة بعنوان الزیت ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  واحدة خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   .2020 افریل 20  : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  لعلوشا  كمال

  

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

 بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ساقیة ببلدیة  إدارة ملحق النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح

  الزیت

 ماي 20 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 عدد النتداب ختباراتباال خارجیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق 02
  2020 سنة بعنوان الزیت ساقیة بلدیة

  اثنان خطتان شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   .2020 افریل 20  : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 بفتح یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة

  الزیت ساقیة ببلدیة

 أفریل 02 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 تقني نتدابال باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 لإلدارات  المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص سامي
  .الزیت ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة
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  .  واحدة خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  . 2020 مارس 02  : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس  
  العلوش  كمال

  

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

 بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 دعد قرار
 ساقیة ببلدیة برامج واضع النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح

  الزیت

 أفریل 06 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 واضع النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 ساقیة بلدیة لفائدة اإلعالمیة تقنیي و لمحللي المشترك كبالسل برامج
  . الزیت

  . واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   .2020 مارس 07  : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس 
  العلوش  كمال

  

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

 بقرار تعلقی 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ساقیة ببلدیة تصرف كتبة النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح

  الزیت

 ماي 20 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف  كتبة 04
  2020 سنة بعنوان الزیت ساقیة بلدیة

  خطط 04 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   .2020 افریل 20  : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس 
  العلوش  كمال

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

 بقرار یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ساقیة ببلدیة  أول مھندس النتداب باالختبارات یةخارج مناظرة فتح

  الزیت

 أفریل 01 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص أول
  . الزیت ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة

  . واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   .2020 مارس 02: یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  
  
  بلدیة رئیس 

  العلوش  كمال



 

  14عــــــدد   2020 فیفري 24 ––اعات المحلیة الجريدة الرسمیة للجم  802صفحــة 

  

  

  

  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


