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المرسى

 الخضر بیع شاحنات و عربات انتصاب بمنع یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
...................................................................................البلدیّة المنطقة بكامل العام ّبالطریق الغالل و

  الشط حمام
 باإلختب�ارات خارجی�ة من�اظرة ف�تح بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 20  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 1 ع�دد قرار

..............................................................................................................تقنیین 3 النتداب
 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2020 فیف�ري 20  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 2 ع�دد ق�رار
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تازركة

 بم�نح المتعلق�ة االتفاقی�ة عل�ى بالم�صادقة یتعل�ق 2020 م�ارس 1  ف�ي م�ؤرخ 2019   نةل�س 16 ع�دد ق�رار
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 ل�دعم ال�سنوي البرن�امج عل�ى بالم�صادقة یتعل�ق 2020 م�ارس 1  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 17 ع�دد ق�رار
.............................................................................................................2020 ل�سنة الق�درات

 لالس�تثمار السنوي البرنامج على بالمصادقة یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار
......................................................................................................................2020 ل���سنة
 9 و 8 لل�صنفین المنتم�ین العمل�ة بادم�اج یتعل�ق 2020 فیف�ري 19  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 1 ع�دد قرار
..................................................................................................تقني مساعد رتبة في تازركة ببلدیة

2020 مارس 6 – 1441 رجب 11 معة الج
 

  17عـدد 002 السنـة

 
 

1087 
 
 

1087 
 

1088 
 
 

1091 
 

1091 
 

1091 
 

1091 
 



 التقن�ي بال�سلك أول تقن�ي رتب�ة إل�ى بترقی�ة یتعل�ق 2020 فیف�ري 19  ف�ي م�ؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
.................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك

 ف�ي  9و 8 لل�صنفین المنتم�ین العمل�ة بإدم�اج یتعل�ق 2020 فیف�ري 19  في مؤرخ 2020 لسنة 3 عدد قرار
...................................................................................................................تقن�ي م�ساعد رتب�ة
  7و 6 و5 لألص�ناف المنتم�ین العمل�ة بادماج یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020 لسنة 4 عدد قرار
..........................................................................................................إدارة م�ستكتیب رتب�ة ف�ي

  خالد بني
 صنف الى صنف من عملة ترقیة فتح بمقرر یتعلق 2019 نوفمبر 19  في رخمؤ 2019   لسنة 3 عدد قرار

.......................................................................................................................مباش��رة أعل��ى
...........للتقن�ي بالن�سبة المن�اظرة یمتنظ� بكیفیة یتعلق 2019 نوفمبر 29  في مؤرخ 2019 لسنة 4 عدد قرار
...............................اللجن�ة تركیب�ة بق�رار یتعلق 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ 2019 لسنة 5 عدد قرار

تاكلسة
 البلدی�ة لمیزانی�ة النھ�ائي ب�التنقیح  یتعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020 لسنة 12 عدد قرار

2019............................................................................................................................
 ل�سنة  البلدی�ة میزانی�ة بتنق�یح متعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 م�ارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

2020..............................................................................................................................
 البل�دي المجل�س  مداول�ة م�ن بم�ضمون یتعل�ق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد مداوالت

............................................................................................للجمعی�ات  العم�ومي التموی�ل  تخص
 تقییم تخص المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت

)..................................................................................2019 ل�سنة الفنی�ة الم�ساندة (الق�درات  مدع
الزریبة

 إلقام�ة البلدی�ة قاع�ة اس�تغالل تعریف�ة ب�ضبط یتعل�ق 2019 دیسمبر 4  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
................................................................................................ال�زواج عق�ود وإب�رام ع�ائلي حف�ل
 ّبالـمـلـف�ـات داخـلـی�ـة مـنـاظ�ـرة بفـت�ـح یتعل�ق 2020 ج�انفي 9  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 15 ع�دد ق�رار

 الـزریـبـة بـلـدیـة لـفـائـدة الـعـمـومـیـة اتلـإلدار اإلعالمیة وتقنیي محللي ّبـسلـك ّمـحـلـل رتـبـة إلـى  لـلـتـرقـیـة
..........................................................................................................2020 سـن��ـة بـعـن�ـوان

الكریب
 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 الم�شترك التقن�ي بال�سلك تقن�ي ع�ون رتب�ة ف�ي 7و6و 5 لالص�ناف المنتم�ین العمل�ة الدم�اج باالختبارات المھني
......................................................................2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  المدیوني قصیبة
......................2020 سنة میزانیة بتعدیل یتعلق 2020 فیفري 13  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد رقرا

  شیحیة
 خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 17 ع�دد ق�رار

  ..................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات
  عقارب

 …………المراقب المصب غلق بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

1092 
 
 

1092 
 

1092 
 
 

1092 
1093 
1094 

 
 

1095 
 

1095 
 

1096 
 

1096 
 
 

1098 
 
 

1098 
 
 
 

1099 
 

1099 
 
 

1099 
 

1100 



 

  1087صفحـة   2020  مارس6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   17عـــــدد 

        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ّبالطریق الغالل و الخضر بیع شاحنات و عربات إنتصاب بمنع
  ّالبلدیة المنطقة بكامل العام

 و عربات إنتصاب بمنع ّیتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ قرار
 المنطقة بكامل العام ّبالطریق الغالل و الخضر بیع شاحنات

   ّالبلدیة

  : ّاإلطالع بعد ، المرسى بلدیة رئیس ّإن  

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

 ّبلدیة بإحداث ّالمتعلق 1912 أفریل 06 في ّالمؤرخ األمر وعلى 
  ، المرسى

 المرسى ّلبلدیة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلـى
  .2019 نوفمبر 04 اإلثنین یـــــــوم المنعقــــــــــدة

  یلــي مــا ّقـرر 

 بیع شاحنات و عربات إنتصاب ّباتا منعا ُیمنع :لّاألو الفصل
  . ّالبلدیة المنطقة بكامل العام ّبالطریق الغالل و الخضر

 ّالتراتیب لھذه المخالفة ّالشاحنات و العربات ُتحجز :ّالثاني الفصل
  . البلدي الحجز بمستودع ُتودع و

ّتوظف :ّالثالث الفصل  ھذه لمخالفة دینارا 120 قدرھا ّمالیة ّخطیة ُ
ّیحرر و التراتیب  وكیل السید إلى ُیرسل جنحة محضر شأنھا في ُ

  . بتونس اإلبتدائیة بالمحكمة الجمھوریة

 فریقي رئیسي و للبلدیة العام الكاتب السادة :ّالرابــــع الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ ّمكلفون ّالبلدیة ّالشرطة و ّالبیئیة ّالشرطة
 نشره تاریخ من القرار بھذا العمل ُیجرى :الخامس الفصل

ّالرسمیة بالجریدة                                 .ّالمحلیة للجماعات ّ
 
 

  البلدیة رئیس       
  بوراوي معز      

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

  

  الشط حمام

  

 یتعل�ق 2020 فیف�ري 20  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 1 عدد قرار
  تقنیین 3 النتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار

      

 2020 فیف�ري21 ف�ي م�ؤرخ ال�شط حم�ام بلدی�ة رئ�یس م�ن ق�رار
 تقنی�ین 3 ع�دد النت�داب باالختب�ارات ّخارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعلق

  .الشط حمام ببلدیـــــــة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  الشط، حمام بلدیة رئیس إن

 م�ؤرخ 2018 ل�سنة 29 ع�دد األساس�ي القانون على االطالع بعد
  المحلیة الجماعات بمجلة ّیتعلق 2018 ماي 9 في

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 اإلداری�ة ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 س�بتمبر 2 ف�ي الم�ؤرخ 1982 ل�سنة 1229 ع�دد األم�ر ل�ىوع
 من�اظرات ف�ي بالم�شاركة خاص�ة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ،1992 أوت 28 في

 ج�وان 31 ف�ي الم�ؤرخ 1994 ل�سنة 1397 ع�دد األم�ر وعل�ى
 ش�روط وك�ذلك للوظ�ائف يال�وطن ال�سلم ب�ضبط والمتعلق  1994

  والمستمر  األساسي المھني التكوین ومؤھالت شھادات تنظیر

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الم�شترك التقن�ي بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 2006 أفریل 13 في مؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر وعلى
 كیفی�ة وض�بط الق�صوى ال�سن لتحدی�د خاص�ة أحك�ام ب�ضبط تعلقی

 ف�ي الم�شاركة م�ن العلی�ا ال�شھادات ح�املي لتمك�ین احت�سابھا
 التك�وین مراح�ل إل�ى ال�دخول من�اظرات أو الخارجی�ة المن�اظرات

  .العمومي القطاع في لالنتداب
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 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 26 في ّمؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وعلى
 لسنة 821 عدد األمر وإتمام بتنقیح والمتعلق 2019 دیسمبر
 النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل 12 في ّالمؤرخ 1999
  .ةّالعمومی لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي

 2020 فیفري21 في المؤرخ الشط حمام بلدیة رئیس من قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق
 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب

  .الشط حمام

  : یأتي مـــــا ّقـــــــرر

 2020 أفریل 30 یوم الشط حمام ببلدیة تفتح ـ ّاألول الفصل
 تقنیین 3 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام
 أعاله إلیھ المشار بالقرار المضبوطة الشروط حسب وذلك

  .2020 فیفري21في والمؤرخ

 خطط (3) بثالثة تسدیدھا المزمع الخطط عدد ّحدد ـ 2 الفصل
  : التالیة االختصاصات حسب موزعة

  العمل مكان           المعروضة الخطط عدد       االختصاص

     الشط حمام                   1                    كھربائیة ھندسة 
  الشط حمام                   1                    میكانیكیة ھندسة 

  الشط حمام         1                      المعلومات تكنولوجیات 

 مضمون البریـــــد بواسطة شحاتالتر مطالب  ترسل  ـ 3 الفصل
 بلدیة :التالي العنوان على الشط حمام بلدیـــــة إلى الوصـــول

 ال أجل في وذلك 1164 الشط حمام جانفي 14 ساحة الشط حمام
  .2020 مارس 30 یوم یتجاوز

   في الشط حمام

  بلدیة رئیس   
  زغروبة  الفتحي

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  المشترك التقني بالسلك

 2020 فیفري21 في مؤرخ الشط حمام بلدیة رئیس من قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 حمام ببلدیة العمومیة داراتلإل المشترك التقني بالسلك تقنیین
  .الشط

  الشط، حمام بلدیة رئیس إن

 مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة الجماعات بمجلة ّیتعلق 2018 ماي 9 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ولةالد ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 لمؤرخا 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ،1992 أوت 28 في

 جوان 31 في المؤرخ 1994 لسنة 1397 عدد األمر وعلى
 شروط وكذلك للوظائف الوطني السلم بضبط والمتعلق  1994

  والمستمر  األساسي المھني التكوین ومؤھالت شھادات تنظیر

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

  العمومیة، لإلدارات

 أفریل 13 في مؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى 
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط یتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 تكوینال مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 26 في ّمؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وعلى
 لسنة 821 عدد األمر وإتمام بتنقیح والمتعلق 2019 دیسمبر
 النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل 12 في ّالمؤرخ 1999
  .ّالعمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي

 حمـــــــام ّلبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
 یوم   المنعقــدة 2023-2018 ّالنیابیـــــــة ّالمدة الشط

26/06/2018.  

  : یلــــــــي ما قرر

 في لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظم ـ األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة
  .القرار ھذا

 التقني بالسلك تقني النتداب الخارجیة المناظرة تفتح ـ 2 الفصل
  : على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك
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 المعاھد قبل من مسندة التطبیقیة لإلجازة طنیةالو الشھادة ـ 1
 للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة للدراسات العلیا

  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو والتكنولوجیا التطبیقیة

 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیة صبغة ذات علمیة شھادة أو ـ
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي

   أعاله، إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو ـ 2

 تفوق علمیة شھائد على تحتوي التي الترشح ملفات تقبل وال
  .اعاله إلیھ المشار المطلوب المستوى

 وفق تحتسب األكثر على سنة (40) أربعین العمر من البالغین و
 دیرتق ویتم .أعاله إیھ المشار 2006 لسنة 1031 عدد األمر أحكام
 وذلك التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن

 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة
 مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي.التسجیل ھذا تاریخ
 التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم تشغیل

  .المناظرة فیھا تفتح

 المشار الخارجیة، للمناظرة المترشحین على بیج ـ 3 الفصل
 االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله، إلیھا

 بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب ثم للغرض، المعد
 العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة

 مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص
    :التالیة الوثائق من یتكون بملف جوباو

    :للمناظرة الترشح عند ـ أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة .1 
    (www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة .2 

  الباكالوریا أعداد بطاقة من نسخة .3 

  التخرج سنة أعداد قةبطا من نسخة.4 

  وجدت إن اإلختصاص في العمل عقود من نسخة .5

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة .6 
  معادلة بشھادة األجنبیة

  وعنوانھ المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان.7

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة.8 
 القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل كاتبم

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب بصفة
 السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم تاریخ في

    .باألمر للمعني القصوى القانونیة

 الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال .9 
    .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو  للبلدیة المركزي

    :المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون ـ
    أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ
   أشھر، ثالثة

  حدیثتان نّشمسیتا صورتان -

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  الباكالوریا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة - 

  التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة - 

 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة ـ
 والذھنیة البدنیة تالمؤھال فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة

 من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
    للصحة، عمومیة مؤسسة قبل

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح ـ 4 الفصل
   :القرار ھذا ویضبط الشط حمام بلدیة رئیس

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  ،الترشحات قائمة ختم تاریخ ـ

  المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار ّالخارجیة المناظرة على تشرف ـ 5 الفصل
 ، المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

    :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة ضبط ـ
  االختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ 

  الجدارة، حسب المترشحین ترتیب ـ  

    .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة ضبط ـ  

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض ـ 6 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 القرار، ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق
 ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمدو

  .الترشح

 في المشاركة ّحق لھم ّالمخول ّالمترشحین قائمة تضبط ـ 7 الفصل
 لجنة من باقتراح و  البلدیة رئیس قبـل من ّنھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

  :مرحلتین على ّالخارجیة المناظرة تشتمل ـ 8 الفصل
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   :لىاألو المرحلة.1

 وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم
 المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي للمجموع

  :التالي النحو على یحتسب والذي

 معدل) + ( 1× البكالوریا شھادة معدل) = الشخصي المجموع
 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد) + ( 2× التخرج سنة

  )اإلختصاص في العمل سنوات مقیاس عدد ) + (جامعیة

  األقصى العدد المعیار

  نقطة 20 البكالوریا  لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 40(أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 30  االختصاص في العمل سنوات

  نقطة      100الشخصي المجموع

 لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
  :التالي النحو على معیار

  نقطة 20 األقصى العدد :األول المعیار*

  )1x(  البكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 40 األقصى العدد :الثاني المعیار*

  )2x   (التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10 ىاألقص العدد :الثالث المعیار*

   :التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط تسند و

 الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول  أقدمیة
  النقاط عدد

  نقاط 10 سنوات 5 من أقل

  نقاط 08 سنوات 10 من أقل و سنوات 5 من

  نقاط 06سنوات 15 من أقل و سنوات 10 من

  نقاط 04 فوق فما سنة 15

  نقطة 30 األقصى العدد :ابعالر المعیار

  )3x(     الخبرة لسنوات المسند العدد

 نقاط 10 حدود في و خبرة سنة كل عن نقطتین مترشح لكل یسند
 اإلختصاص في الخبرة ھذه تكون أن على تقدیر أقصى على

 العمل عقود من بنسخ معللة لإلنتداب المعروضة للخطة المطلوب
 ( CNSS ) اإلجتماعي للضمان الوطني الصندوق من بكشف و

 إحتساب یتم و الخاص بالقطاع مھنیة خبرة لھم للذین بالنسبة
  .بالسنة الخبرة

 × 20  ) حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك ( للتناظر المفتوحة الخطط عدد 

 بین التساوي حالة في) الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین
  (سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین

   :الثانیة المرحلة.1 

 بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

 إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طریق عن
    .اثنین لىع الیھ یسند الذي العدد یقسم السؤال

    :یلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  الضارب                    النقاط عدد      المدة    االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة 20        التحضیر•

  دقیقة 20          العرض•

  دقیقة 20            الحوار•

   (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري ـ 9 فصلال
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 االختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال  -10 الفصل
 في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن الشفاھي
    .األولى المرحلة

 عشرین على (06)ستة  من أقل عدد كل عن ینتج ـ 11 الفصل
    .المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20)

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع ـ 12 الفصل
   كاآلتي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  2أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

               3/( x   1 ب  + x 2 أ ) =  النھائي الحاصل

 حسب المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى ـ 13 الفصل
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل

    :نھائیة بصفة قبولھم
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 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل :األصلیة القائمة(1
 النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح علیھ المتحصل

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا(2
    .سنا ألكبرھم األولویة تكون

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة(3
 األصلیة مةبالقائ المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكین
   .عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط ـ 14 الفصل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

    .البلدیة

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح  البلدیة تقوم ـ 15 الفصل
 أجل انقضاء وبعد .عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین المترشحین

 بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على شھر
 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة،
 قااللتحا علیھم بأن بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول مضمونة
 أو یوما (15) عشرة خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز

 في الناجحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون
 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

    .التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 من تقدیر أقصى على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  األصلیة بالقائمة التصریح ختاری

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر ـ 16 الفصل   
 اإللكترونیة والبوابة المعنیة للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة

  .البلدیة بمقر تعلیقھا ویتم المحلیة للجماعات

                                                              

  بلدیة ئیسر   
  زغروبة  الفتحي

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

  تازركة

  

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد قرار
 الموظفة غیر المساعدات بمنح المتعلقة االتفاقیة على بالمصادقة

  2022 - 2020للفترة

 28 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 غیر المساعدات بمنح المتعلقة االتفاقیة على 2019 دیسمبر
  . 2022 - 2020 للفترة الموظفة

 جملي بمبلغ تازركة لبلدیة الموظفة غیر المساعدة قیمة ّحددت
 2020 سنوات على بالتساوي توزع دینار ألف 855 قدره

 ضوء على النھائي مقدارھا ضبط سنویا ویتم 2022و 2021و
  . الدنیا شروطلل واالستجابة األداء تقییم نتائج

  بلدیة رئیس    
  الجزیري  الرزاق عبد

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2019   لسنة 17 عدد قرار
  2020 لسنة القدرات لدعم السنوي البرنامج على بالمصادقة

 28 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 2020 لسنة القدرات لدعم السنوي البرنامج على 2019 دیسمبر

   الفنیة والمساندة التكوین بعنصریھ
  بلدیة رئیس   

  الجزیري  الرزاق عبد
  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار
  2020 لسنة لالستثمار السنوي البرنامج على بالمصادقة

 28 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 لسنة لالستثمار التشاركي السنوي البرنامج على 2019 دیسمبر
 السنوات من اإلنجاز طور في المتواصلة والمشاریع 2020
  . الفارطة

  بلدیة رئیس     
  الجزیري  الرزاق عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 رتبة في تازركة ببلدیة 9و 8 للصنفین المنتمین لعملةا بإدماج
  تقني مساعد

 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط
 تقني مساعد رتبة في تازركة ببلدیة 9 و 8 للصنفین المنتمین
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  
  بلدیة رئیس     

  الجزیري  الرزاق عبد
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------------------  
 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى بترقیة
  العمومیة

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط
   العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تازركة ببلدیة أول

  
  بلدیة یسرئ     
  الجزیري  الرزاق عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة بإدماج

 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط
 تقني اعدمس رتبة في تازركة ببلدیة 9و 8 للصنفین المنتمین
  . العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  
  بلدیة رئیس     
  الجزیري  الرزاق عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 مستكتیب رتبة في 7و 6و5 لألصناف المنتمین العملة بادماج
  إدارة

 العملة إلدماج ھنيالم االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط
 مستكتب رتبة في تازركة ببلدیة 7و 6و 5 لألصناف المنتمین

  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك إدارة

  
  بلدیة رئیس     

 الجزیري  الرزاق عبد
------------------  

  

  خالد بني

 یتعلق 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  مباشرة أعلى صنف الى صنف من لةعم ترقیة فتح بمقرر

 2019 نوفمبر 20 في مؤرخ خالد بني بلدیة رئیس من مقرر
 أعلى صنف الى صنف من العملة مھنیلترقیة امتحان بفتح یتعلق

  مباشرة

  خالد بني بلدیة رئیس ان

  عدد القانون بمقتضى الصادر األساسي القانون على اطالعھ بعد
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة  29

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 دعد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
 69 عدد القانون و 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة 20
  2007 دیسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة

 المتعلق 1958 سبتمبر 12 في المؤرخ 213 عدد األمر على و
  .خالد بني بلدیة بإحداث

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات الدولة
  .تأجیرال مستویات و اإلداریة

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار على و
 النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط
  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق على و
 ترقیةال شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة للمدونة

  .البلدیات و الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 جانفي 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة وزیر منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد القانون أحكام تطبیق بطیفیة المتعلق 1996
 في بالتصرف المتعلقة و للبلدیات األساسي للقانون المنقحة
  .البلدیین األعوان

  یلي ما قرر

 الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان فتحی :األول الفصل
  :التالي النحو على ذلك و 2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

  ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد الصنف الوحدة

  مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد
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  04  الرابع الصنف  الثانیة الوحدة 02 

    05 الخامس الصنف  03

  02  السابع الصنف 01 

 6 یوم خالد بني ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى :الثاني الفصل
  .الموالیة األیام و 2020 جانفي

  2019 دیسمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل .

  2019 نوفمبر 20 في خالد بني

  

  بلدیة رئیس  
  شاشیة  مھدي

  

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

 یتعلق 2019 نوفمبر 29  في ؤرخم 2019   لسنة 4 عدد قرار
  للتقني بالنسبة المناظرة تنظیم بكیفیة

 20 في مؤرخ خالد بني بلدیة رئیس من خالد بني بلدیة قرار
  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2019 نوفمبر

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات
  العمومیة لالدارات

  خالد بني بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
  .المحلیة بمجلة المتعلق 2018 ماي  09

  دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق  1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات
 المرسوم خاصة و تممتھ أو? نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011دیسمبر، 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1958 سبتمبر 12 في المؤرخ 213 عدد األمر على و
  .خالد بني بلدیة بإحداث

 1999 فریلأ 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
   2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

  :یلي ما قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :االول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
  .القرار ھذا

 الى للترقیة بالملفات للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني ةرتب

  رتبھم في المترسمون

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5 ) شرط فیھم المتوفر و
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 الراجعین األعوان لفائدة و دخال بني بلدیة رئیس من بقرار

  خالد بني بلدیة الى بالنظر

  : القرار ھذا یضبط و

  1: رللتناظ المعروضة الخطط عدد -

  2020  جانفي 30:  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 األیام و 2020 فیفري 26 :المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -
  الموالیة

 أعاله إلیھا مشارال للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مصحوبة خالد بني بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة بالوثائق

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

  ھینوب من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  العمومیة

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  الحالیة

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداریة الملف لوخ

  5. الخمس

  المناظرة، فتح لسنة السایقة األخیرة سنوات

 المتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 منذ االدارة قبل من تنظیمھا تم التي و المترشح فیھا شارك التي

  تقني، رتبة في التسمیة
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 الترشحات قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وباوج یرفض و
 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و

  اإلرسال

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله الیھا

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب ة الملفات تقییم -
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 ھاتقان و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة للمھام ئھ أدا عن یعبر ( 20 
 تقییمي عدد إسناد المباشر یسالرئ یتولى :السادس الفصل -

  0 ) العشرین و الصفر بین یتراوح

  . ھلعمل ھأدائ في

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السابع الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح االرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 قبل من فیھما المرخص أو نالمنظمی الملتقیات و التكوین -
  األخیرة سنوات للخمس االدارة

  الذاتیة السیرة -

 اهإی المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
 )الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و أعاله 6 بالفصل

 من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و ( 20 ) العشرین و (0
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل

 تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین
 على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و علیھا المتحصل

 إذا و الرتبة في ألقدمھم ولویةاأل تكون النقاط من المجموع نفس
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 و خالد بني بلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من باقتراح

 للجماعات سمیةالر بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  . المحلیة

  في خالد بني

  بلدیة رئیس     
  شاشیة  مھدي    

  

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

 یتعلق 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
  اللجنة تركیبة بقرار

 20 في مؤرخ خالد بني بلدیة رئیس من خالد بني بلدیة قرار
  العملة لترقیة لمھنيا االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق 2019 نوفمبر

  2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف من

  خالد بني بلدیة رئیس ان

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بطبض المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات
 المرسوم خاصة و تممتھ أو? نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011دیسمبر، 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1958 سبتمبر 12 في المؤرخ 213 عدد األمر على و
  .خالد بني ةبلدی بإحداث

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي نظام بضبط المتعلق 1998

  االداریة، الصبغة ذات العمومیة المؤسسات المحلیةو الجماعات

 خالد بني ببلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  2018 جوان 30 في المؤرخة

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار ىعل و
 النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

  المحلیة الجماعات عملة ترقیة و

 شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة على و
 رةالصاد البلدیات و الجھویة المجالس لعملة االنتدابات و الترقیة

  2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار بمقتضى

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات الترسیم
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 لسنة 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 تطبیق تنظیم كیفیة حول 2019 سبتمبر 18 فيخ المؤر 2019 
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیان و صیغ بضبط المتعلقة األحكام

  بالبلدیات

 نوفمبر 20 في المؤرخ خالد بني بلدیة رئیس قرار على و
 صنف من خالد بني بلدیة عملة لترقیة مھني امتحان بفتح المتعلق

  2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

  :یلي ما قرر

 بلدیة عملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب :األول الفصل
 2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف من خالد بني
  : السادة من

  لجنة رئیس البلدیة رئیس  شاشیة المھدي -

  عضو بصفة للبلدیة العام الكاتب العریف سمیر -

  عضو بصفة باألعوان مكلفة تقني الدربالي أسماء -

  عضو بصفة تقني مساعد بناسماعیل عفاف -

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 الموكلة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

   في خالد بني

  بلدیة رئیس 
  شاشیة  مھدي

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

  تاكلسة

 یتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  2019 البلدیة لمیزانیة النھائي بالتنقیح  یتعلق بقرار

          على  اطالعھ بعد تاكلسة بلدیة رئیس إن  

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون-
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون علىو-
 جمیع وعلى العمومیة المحاسبة مجلة باصدار المتعلق 1973

  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 529 عدد األمر وعلى-
  . تاكلسة بلدیة بإحداث

 ئةوالبی المحلیة الشؤون وزیر بین المشترك المنشور وعلى-
 بتوضیح والمتعلق 2020 جانفي 6 بتاریخ 01 عدد المالیة ووزیر

   وتنفیذھا علیھا والمصادقة المیزانیة باعداد الخاصة الضوابط

 جوان 28 لیوم المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى-
2018 .  

 بتاریخ المنعقدة االولى دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى-
   2020 مارس 01

  یلــــــي مــا ــــــررقـــــ

   )أنظر الملحق  ( 

              

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید

  

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

 یتعلق 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
   2020 لسنة  البلدیة میزانیة بتنقیح متعلق بقرار

  : على اطالعھ بعد تاكلسة بلدیة رئیس إن-

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 سنةل 29 عدد القانون-
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى-
 جمیع وعلى العمومیة المحاسبة مجلة باصدار المتعلق 1973

  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 529 عدد األمر وعلى-
  . تاكلسة بلدیة بإحداث

 والبیئة المحلیة الشؤون وزیر بین المشترك المنشور وعلى-
 بتوضیح والمتعلق 2020 جانفي 6 بتاریخ 01 عدد المالیة ووزیر

   وتنفیذھا علیھا والمصادقة المیزانیة باعداد الخاصة الضوابط

 جوان 28 لیوم المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى-
2018   

 بتاریخ المنعقدة االولى دورتھ في البلدي لمجلسا مداولة وعلى-
   2020 مارس 01

  یلــــــي مــا قـــــــــــرر

  )أنظر الملحق     (

   

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید
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------------------  

 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد مداوالت
 التمویل  تخص البلدي المجلس  مداولة من بمضمون یتعلق

  للجمعیات  العمومي

  

   2020 لسنة  األولى  دورتھ في  البلدي المجلس

  .للجمعیات العمومي التمویل على المصادقة

 اجتمع ،2020 مارس 01 األحد یوم في عشرین و ألفین سنة
 برئاسة  البلدیة بمقر الجلسات بقاعة تاكلسة لبلدیة البلدي  المجلس

  . البلدیة رئیس  العمیري ولید السید

 فیفري 14 بتاریخ البلدیة أعضاء لجمیع استدعاء وجھ وقد ذاھ   
  :نصھ ھذا217عدد تحت وسجل2020

  إلــــــــــــــــى تاكلسة بلدیة رئیس من

  . البلدي  المجلس أعضاء :السادة

  .البلدي  المجلس  جلسة عقد حول:   الموضـــوع

 المجلس  جلسة لحضور بدعوتكم تاكلسة بلدیة رئیس یتشرف 
  .2020مـارس 01 األحــد :ستنعقد التي  يالبلد

  المجلس أعمال مواكبة و الحضور منكم فالرجاء 
  .والســـــــــــالم 

   البلدیــــــــــة رئیس
  العمیري  ولید  

   :السادة  من كل الجلسة وحضر

  الحشایشي فتحي

  . العذیبي لطفي

  بریك كمال

  . العمیري الطاھر

  .فرحات  سندس

   الحجري عائدة

  . الحجري ماءأس

  . زید بن عثمان

   الماجري منى

  .المشرقي سفیان.

  . العذیبي أسامة.

   الزیاني مصطفى

– العذیبي الرزاق عبد– بنمنا سھیر : السادة عذر بدون وتغیب
  . الدریدي لیلیا-الكوكي ریم-.– علیة بن مروان–

 العام الكاتب العویني دمحم السید الجلسة محضر تدوین تولى و ھذا
 مجلة من 218 الفصل من األخیرة الفقرة ألحكام طبقا یةللبلد

  . المحلیة الجماعات

 البلدیة رئیس : العمیري ولید : السید تولى بالحضور الترحیب بعد
 كما وھي  الدورة أعمال جدول ضمن المدرجة المواضیع عرض 

  :یلي

 على المعروض.للجمعیات العمومي التمویل على المصادقة-10  
 العمومي التمویل  في النظر  البلدي المجلس أعضاء السادة

   :التالي الجدول بیانات   حسب ذلك و  للجمعیات

 مختلف لفائدة 2020 بمیزانیة  المرصودة المنح  أھم حول  جدول
  الجمعیات 

  )أنظر الملحق   (   

   

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید

  

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

 2020 مارس 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت
 القدرات  دعم تقییم تخص المجلس مداولة من بمضمون یتعلق

  )2019 ( لسنة الفنیة المساندة

    مداولة من مضمون

  2020 لسنة  األولى  دورتھ في  البلدي المجلس

ة  لسن الفنیة المساندة) القدرات دعم برنامج تقییم على المصادقة
)2019(.  

 اجتمع ، 2020 مارس 01 حداأل یوم في عشرین و ألفین سنة
 برئاسة  البلدیة بمقر الجلسات بقاعة تاكلسة لبلدیة البلدي  المجلس

  . البلدیة رئیس  العمیري ولید السید

 فیفري 14 بتاریخ البلدیة أعضاء لجمیع استدعاء وجھ وقد ھذا
  :نصھ ھذا217عدد تحت وسجل 2020 

  تاكلسة بلدیة رئیس من
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  إلــــــــــــــــى

  . البلدي  المجلس أعضاء :السادة

  .البلدي  المجلس  جلسة عقد حول: الموضـــــــوع

 المجلس  جلسة لحضور بدعوتكم تاكلسة بلدیة رئیس یتشرف
  :ستنعقد التي  البلدي

  .2020مـــــــــــــــــارس 01 األحــــــــــــــــد

ــ   المجلس  ل أعما مواكبة و الحضور منكم فالرجاء  ــ ــ ــ ــ   .ـالموالس

   البلدیــــــــــة رئیس

  العمیري  ولید

   :السادة  من كل الجلسة وحضر

  الحشایشي فتحي

  . العذیبي لطفي

  بریك كمال

  . العمیري الطاھر

  .فرحات  سندس

   الحجري عائدة

  . الحجري أسماء

  . زید بن عثمان

   الماجري منى

  .المشرقي سفیان.

  . العذیبي أسامة.

   الزیاني مصطفى

– العذیبي الرزاق عبد– بنمنا سھیر : السادة عذر بدون وتغیب
  . الدریدي لیلیا-الكوكي ریم-.– علیة بن مروان–

 العام الكاتب العویني دمحم السید الجلسة محضر تدوین تولى و ھذا
 مجلة من 218 الفصل من األخیرة الفقرة ألحكام طبقا للبلدیة

  . المحلیة الجماعات

 البلدیة رئیس : العمیري ولید : دالسی تولى بالحضور الترحیب بعد
 كما وھي  الدورة أعمال جدول ضمن المدرجة المواضیع عرض 

  :یلي

 الفنیة المساندة) القدرات دعم برنامج تقییم على المصادقة-11
  .(2019 لسنة

 تقییم موضوع  البلدي المجلس أعضاء السادة على  المعروض
 التقریر) 2019( نةلس   الفنیة المساندة ) القدرات دعم و برنامج

  .بالمصاح

 دعم برنامج من  الفنیة المساندة عنصر تنفیذ تقدم حول  تقریر
  2019 لسنة  القدرات 

 لسنة  القدرات دعم برنامج من  الفنیة المساندة عنصر تنفیذ تقدم 
 06  في  الفنیة المساندة  من البلدیة طلب تمثل حیث 2019
 واحد موضوع في القروض صندوق إستجابت كانت و  مواضیع

    الشفافیة و اإلتصال مجال في  الفنیة المساندة وھو

 ماي 14-13 یومي تقدیمھا تم التي الفنیــــــــــة المساندة وكانت
 تساعد   تطبیقیة  بتمارین مصحوبة كانت حیث وضافیة شافیة 

  تجاوزھا كیفیة و  الثغرات أھم لمعرفة بالشكاوي المكلف

  :ألھم التطرق و

  : الشكاوي في التصرف مراحل

  . المطالب و الشكوى تقدیم تسھیل•

 على الشاكین ،مساعدة بالشكوى المتعلقة المطبوعات توفیر•
  . األمثل الوجھ على شكواھم تسجیل

 یتم حتى الضعیفة  الفئات قبل من الشكوى تقدیم تسھیل ضمان•
  .الصحیح بالشكل مطالبھم  تلقي

  .المواطنین ذمة  على الوسائط جمیع على االنتباه •

  .اإلدارة رئیس  إبالغ یجب إشكال حدوث عند •

 عن لإلجابة  اإلداریة اآلجال عن اإلبالغ و الشكاوي تلقي•
  . المطالب

  .الخاص السجل في الشكاوي تسجیل•

 إبالغ یتم ، البلدیة مسؤولیة نطاق خارج الشكوى كانت إذا •
 اإلدارة إلى طلبھ بتحویل  أمكن إن إعالمھ و بذلك  الشاكي
  .( الشكاوي معالجة حول  محوصل جدول ،إعداد المعنیة

   :للمعلومة النفاذ مراحل

  .علیھا الرد و معالجتھا و  للمعلومة النفاذ مطالب  تلقي•

 عجز حالة في  للمعلومة النفاذ  لطالب  الالزمة المساعدة تقدیم•
 طالب  یكون عندما  كذلك أو الكتابة و القراءة على قدرة عدم و 

  .البصر و السمع  لحاسة  فاقدا  النفاذ

 النفاذ ھیئة و  لھ ینتمي الذي  المعني  الھیكل بین الصلة ربط•
  .للمعلومة

  .المعلومة إلى النفاذ عمل خطة  تحیین و  متابعة•

  .المعني الھیكل  رئیس إلى ترفع التي  الثالثیة  التقاریر  إعداد•

 مصادقة بعد  رفعھ و  ةللمعلوم النفاذ حول  سنوي  تقریر إعداد•
   : )الباالتص  المكلف (. للمعلومة النفاذ ھیئة إلى ، الھیكل رئیس 
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 قبل من  التعلیقات  على للرد  اإلعالمیة المصلحة من 
  :الواب  موقع و  االجتماعي  التواصل صفحة على  المواطنین 

 داخل  الخارجي و  الداخلي التواصل  توجیھ مھامھ من و )
  .( اإلدارة  مصداقیة تعزیز  و  اإلدارة

 الصندوق قبل من الطلبات لكافة اإلستجابة لتتم  نتطرق  لذا
 بخبرات  لننتفع   المحلیة الجماعات مساعدة و القروض 

  . المـأطرین

  البلدي المجلس أعضاء قرار

 تقییم على البلدي المجلس أعضاء صادق  النقاش و المداولة بعد
  .(2019 لسنة الفنیة دةالمسان) القدرات دعم برنامج

   

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید

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

  

  ةــزریبــال

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 4  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 وإبرام عائلي حفل إلقامة البلدیة قاعة استغالل تعریفة بضبط
  الزواج عقود

   :ّإطالعھ بعد الزریبة بلدیة رئیس إن

 09 في ّالمؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على -
  .ّالمحلیة الجماعات ّمجلة بإصدار ّوالمتعلق 2018 ماي

 فیفري 03 في ّالمؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى -
 جمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار ّوالمتعلق 1997

 اتمامھا أو تنقیحھا ّتم كما ّتممتھ أو ّنقحتھ التي ّالنصوص 
  .ّالالحقة ّنصوصبال

 ّوالمتعلق 1980 ماي 07 في ّالمؤرخ 515 عدد األمر وعلى -
  .الزریبة بلدیة بإحداث

 جوان 13 في ّالمؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى  -
 للجماعات ّالمرخص المعالیم تعریفة بضبط ّوالمتعلق 1980
  .استخالصھا في المحلیة

 علیھ والمصادق 29/0/2016 في ّالمؤرخ البلدي القرار وعلى -
 البلدي القرار وإتمام بتنقیح ّوالمتعلق 12/08/2016 بتاریخ

 بتاریخ علیھ والمصادق 08/12/1998 في المؤرخ
 لبلدیة ّالمرخص المعالیم تعریفة ضبط ّوالمتضمن 09/12/1998

  .استخالصھا في الزریبة

 والمصادق 09/08/2004 في ّالمؤرخ البلدي القرار وعلى -
 استغالل تعریفة بضبط ّوالمتعلق 16/08/2004 خبتاری علیھ

  .الزواج عقود وإبرام األفراح إلقامة البلدیة القاعة

 خالل الزریبة لبلدیة البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى -
 29 بتاریخ المنعقدة 2019 لسنة الرابعة العادیة دورتھ

  .2019نـوفـمـبـر

  :یلي ما قرر

 إلقامة البلدیة القاعة ستغاللا تعریفة تضبط  :األول الفصـل -
  : ّالتالي الجدول بیانات وفق القران عقد وإبرام عائلي حفل

 وطیـة، زواج، ) عائلي حفل إلقامة البلدیة القاعة استغالل •
  .الواحد الیوم في دینارا 300(...ختان

 عقد ّلكل دینارا 30     .قران عقد إلبرام البلدیة القاعة استغالل•
  .قران

 09/08/2004 في المؤرخ البلدي القرار یلغي  :الثاني الفصـل -
   .16/08/2004 بتاریخ علیھ والمصادق

 البلدیة مقابیض ووكیل للبلدیة العام الكاتب  :الثالث الفصـل -
   .القرار ھذا بتنفیذ ّیخصھما فیما ّكل ّمكلفان

  
  بلدیة رئیس    

  عمر بن ابراھیم   
  

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

 یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   سنةل 15 عدد قرار
 رتـبـة إلـى  لـلـتـرقـیـة ّبالـمـلـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بفـتـح

 الـعـمـومـیـة لـإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي ّبـسلـك ّمـحـلـل
  2020 سـنـة بـعـنـوان الـزریـبـة بـلـدیـة لـفـائـدة

  ، الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد  

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

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

 اإلداریة ّالصبغة ذات العمومیة ّوالمؤسسات ّمحلیةال والجماعات
 عدد المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو ّنقحتھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى

  ، 2011 دیسمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89

 1999 فیفري 15 في ّالمؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقنیي ّمحللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط ّالمتعلق
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 2009 لسنة 112 عدد باألمر ّالمتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  ، 2009 جانفي 21 في ّالمؤرخ

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

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

 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط ّالمتعلق 2019 مارس

  ، منھ ّالرابع الفصل ّوخاصة بالبلدیات والترسیم

 بتاریخ 14 عدد والبیئة ّالمحلیة الشؤون وزیر ّالسید منشور وعلى
 صیغ بضبط ّالمتعلقة األحكام تطبیق لحو 2019 سبتمبر 18

  ، بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات

 2020 جانفي 10 في ّالمؤرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط ّالمتعلق

 ومیةالعم لإلدارات االعالمیة وتقنیي ّمحللي بسلك ّمـحلـل رتبة
  ، 2020 سنة بعنوان الزریبة بلدیة لفائدة

  :یــــــــلــــــــي مـــــــــا ّقــــــــــــرر

 أفـریـل 10 یوم ولفائدتھا الزریبة ببلدیة تفتح :األول الــفــصـل -
 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات داخلیة مناظرة الموالیة ّواألیام 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات میةاإلعال وتقنیي ّمحللي بسلك ّمـحـلـل

  ، 2020 سنة

 شـغـورھـاّ سـد الـمـراد الـخـطـط عـدد ّحـدد  :الثاني الــفــصـل -
  ، (1) واحدة ّبـخـطـة

  2020 مارس 09 یوم ّالترشحات ختم یقع  :الثالـث الــفــصـل -

  

  
  بلدیة رئیس     

  عمر بن ابراھیم   
  

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

  الكریب

  

 یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 11 دعد قرار
 باالختبارات المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 تقني عون رتبة في 7و6و 5 لالصناف المنتمین العملة الدماج
 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك
   2020 سنة بعنوان

 باالختبارات المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة ضبط قرار
 تقني عون رتبة في 7و6و 5 لالصناف المنتمین العملة الدماج
 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  
  بلدیة رئیس  

  السلیطي  لطفي
 

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

  المدیوني قصیبة

  

 یتعلق 2020 فیفري 13  في ؤرخم 2020   لسنة 2 عدد قرار
  2020 سنة میزانیة بتعدیل

 10 في المنعقدة اإلستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس صادق
 لسنة المدیوني قصیبة بلدیة میزانیة تعدیل على 2020 فیفري

  :یلي كما 2020

  :األول العنوان

  دینار 1696.000.000 الى دینار 1693.000.00 من  :الموارد

   دینار1525.318.000  إلى دینار1523.318.000 من :النفقات

  :الثاني العنوان 

    دینار1.027.112.994    دینار إلى481.000.000 :الموارد

   دینار1.197.794.994إلى دینار  651.682.000  :النفقات

  

  بلدیة رئیس     
  سالم الحاج  رضا دمحم
 

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

  شیحیة

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد
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 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى -
  لمحلیةا الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 یسمبرد 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى   -   
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى -
 في بالمشاركة الخاصة االستثنائیة باإلحكام المتعلق 1982

 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب مناظرات
  1992 اوت 28 في المؤرخ 1992

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

 المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
  2009 جانفي 21 في

 2019 مارس 22 يف المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق
 24/02/2020 في المؤرخ الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني  النتداب

  ةالشیحی بلدیة

  : یلي ما قرر 

 األیام و  2020  ماي 07 یوم الشیحیة ببلدیة تفتح:األول الفصل
 اختصاص) تقني النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة
 المشترك التقني بالسلك (بستنة اختصاص) وتقني ( مدنیة ھندسة

  العمومیة لإلدارات
  (02) تینبخط شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
  2020 أفریل 07 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

   
  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

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

  عقارب

 یتعلق 2019 نوفمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  المراقب المصب غلق بقرار

  ، عقارب بلدیة رئیس إن
  ، الدستور على اطالعھ بعــد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانــون وعلى
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 على ینص والذي المحلیة الجماعات مجلة من 240 الفصل وعلى
 الوقایة لضمان الالزمة االجراءات اتخاذ البلدي المجلس تولي

  . البیئة وحمایة والنظافة الصحیة

 كل اتخاذ على ینص والذي الثالثة الفقرة 267 عدد الفصل وعلى
 من ةالعام بالراحة المخلة األعمال تجنب إلى الرامیة االجراءات

  . التلوث مظاھر

 1985 افریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 563 عدد االمر على و
  . عقارب بلدیة باحداث والمتعلق

 لنوعیة القیس بحملة المتعلق المحیط حمایة وكالة تقریر وعلى
  . 2018 اكتوبر شھر خالل عقارب ببلدیة الھواء

 االستثنائیة جلستھ خالل البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
 النھائي الغلق حول  2019 سبتمبر 30 بتاریــــخ المنعقدة
 تردي إثر على وذلك بالقنة المتواجد المراقب الجھوي للمصب
  . بالجھة البیئي الوضع

  یلـــــي ما قـــــــرر

 المتواجد المراقب الجھوي المصب  نھائیا یغلق : االول الفصل
  . عقارب بالقنة

 برفع النفایات في للتصرف نیةالوط الوكالة تتولى : 2 الفصــل
 اقرب في وذلك المصب بموقع الموجودة التلوث مصادر جمیع

  . االجال

 الوطني الحرس مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب : 3 الفصــل
                   . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بعقارب

  .26/11/2019 في عقارب 

  

  بلدیة رئیس  
  األشھب بن فؤاد
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