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   القــــرارات
      

  

      

  المحلیة الجماعات
  

  حسین سیدي

 یتعلق 2020 مارس 1  في خمؤر 2020   لسنة 12 عدد قرار
 فاقدي و واالسرة االجتماعیة الشؤون لجنة رئیس تعیین حول بقرار
  االعاقة حاملي و السند

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عـلى-
  المحلیة، الجماعات جلةمب المتعلق 2018

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 لسنة 59 عـدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
 بالنتائج بالتصریح المتعلق و 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 االجتماعیة الشؤون لجنة رئیسة مصلح سامیة السیدة استقالة على و-
 2020 جانفي 16 بتاریخ االعاقة حاملي و السند فاقدي و االسرة و
  اللجنة، رئاسة من 414 عدد تحت المضمنة و

 البلدي للمجلس  االولى العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 فیفري 28 بتاریخ المنعقدة

  :یلي ما قـرر

 رئیسا البلدي المجلس عضو الدریدي عمر السید تعیین :(1)الفصل
   االجتماعیة الشؤون للجنة

 سامیة السیدة عن عوضا االعاقة حاملي و السند فاقدي و االسرة و
  . مصلح

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب:(2)الفصل

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

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

 یتعلق 2020 مارس 4  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المناطق تھیئة مشروع اطار في التدخل أماكن تحدید حول بقرار

  2020 سنة بعنوان الخضراء

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عــلى-
  المحلیة، الجماعات مجلةبــ المتعلق 2018 ماي

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 لسنة 59 عــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  ،حسین سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 البلدي للمجلس  االولى العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 فیفري 28 بتاریخ المنعقدة

  :یلي مـا قــرر

 المناطق تھیئة مشروع اطار في التدخل أماكن تحدید :(1)الفصل
  :يیل كما 2020 سنة بعنوان الخضراء

  التدخل أماكن      ر/ع

  جویلیة 25 االبتدائیة المدرسة أمام01

  العلیا الجیارة االبتدائیة المدرسة أمام02 

  بیرین العاشوریة مفترق تھیئة03 

  ببرین الجامع و الثقافة دار أمام04 

  عطار بقریة انتظار محطة 05

  شاكیر برج -التعاضدیة مفترق 06

 20 بحي عبیر تقسیم ىمستو على متواجدة خضراء منطقة 07
  مارس
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  2 بوقطفة بحي خضراء منطقة 08

  17 جمال 09

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب:(2)الفصل

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 الطرقات صیانة مشروع اطار في التدخل أماكن بتحدید متعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون عـــلى-
  المحلیة، الجماعات بـمجلة المتعلق 2018 ماي

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 لسنة 59 عـدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة رارق على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 لبلديا للمجلس  االولى العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 فیفري 28 بتاریخ المنعقدة

  :یلي ما قـــرر

 الطرقات صیانة مشروع اطار في التدخل أماكن تحدید :(1)الفصل
  :یلي كما 2020 سنة بعنوان

  االنھج                          الحي

  البوسنة نھج                الفراشیش حي

  حسین سیدي نھج                          

  الباكستان نھج                          

  المتحدة االمم نھج                          

  الیونان نھج                           

  ایران نھج                           

               

  الجریصة نھج                مارس20 حي

  الشرقیة نھج                              

  جرجیس نھج                             

  عجمان نھج                             

  المدینة نھج                             

  المضیلة نھج :            جویلیة 25 حي

  اشبیلیة نھج 01 عدد زنقة   :                الفتح حي 

  دینار أبي ابن نھج2           و 1 مراد حي

  بوشوشة الدین صالح                          

  الصواف أحمد                             

  دیغول شارل نھج 01 عدد زنقة                         

  زاید ابن نھج                           

  223 نھج                         

  الشابي القاسم أبو نھج            :2 بوقطفة حي 

  الصدیق حفناوي نھج                              

  )معبد غیر زنقة( الخیام عمر نھج                           

  )معبد غیر زنقة  ( ربیعة أبي ابن عمر نھج                       

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب:(2)الفصل

  

  بلدیة رئیس     
  قریبع  فرج                                                         

  

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  2019 لسنة المالي الحساب ختم حول بقرار

  2019 سنة میزانیة ختم حول قرار

  ( 25 الفصل 1975 ماي 14 في المؤرخ 35 عدد قانون)

  2019 سنة تصرف

 بعد حسین سیدي بلدیة رئیس قریبع فرج أسفلھ الممضي إني
  :على االطالع
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 قد الجملیة المیزانیة أن حیث 2019 سنة تصرف المالي الحساب
 ألفا أربعون و أربعة و أربعمائة و  مالیین عشرة أربعة بلغت

 14 444 838, 321) ملیم 321و دینارا ثالثون و وثمانمائة
  .(د

  :إلـــــى أوقـــــــــف

 و ألفا أربعون و أربعة و أربعمائة و مالیین عشرة أربعة (1
 838, 321) ملیم 321 و  دینارا ثالثون و ثمانیة و ثمانمائة

  .2019 لسنة المیزانیة لمقابیض النھائي المبلغ (د 14 444

 وخمسون مائة و ألفا خمسون و واحد و ستمائة و مالین عشرة (2
 نھائيال المبلغ (د 10 150 651 ,055) ملیم 055 و دینارا

  .2019 لسنة المتعلقة الدفع ألوامر

 ثمانیة و ستمائة و ألفا تسعون و ثالثة و سبعمائة و مالیین ثالثة (3
 مبلغ (د 3 793 688 ,266) ملیم 266 و دینارا ثمانون و

  .بالمیزانیة الجملي الفائض

 ملیم 214 و دینارا واحد و مائة و ألفا وثالثون وستة خمسمائة  (4
 العنوان من 4 و 3 بالجزئین الفائض مبلغ (د 536 101 ,214)

  .الثاني

 و دینارا ثالثون و إثنان و أربعمائة و ألفا عشر اثنا و مائة (5
 من 5 بالجزء الفائض مبلغ (د 112 432 ,628) ملیم 628
  .الثاني العنوان

 و دینارا سبعون و اثنان و ألفا ستون و سبعمائة و ملیونان (6
 العنوان في الفائض مبلغ (د 2 760 072 ,640) ملیم 640

 لتسدید العنوان ھذا من المستعملة المقابیض مبلغ طرح بعد األول
  .الثاني العنوان من 4 و 3 بالجزئین مصاریف

 و دینارا ثمانون و إثنان و ومائة ألفا عشرون و وواحد تسمائة (7
 دون الباقیة االعتمادات مبلغ (د 921 182 998) ملیم 998

  .2019 الثاني العنوان من 4و 3 الجزئین من استعمال

   نقل في أرخص

 و دینارا سبعون و إثنان و ألفا ستون و سبعمائة و ملیونان (8
 العنوان من الفائض مبلغ (د 2 760 072 ,640 ) ملیم 640

  .2020 لسنة االحتیاطي المال إلى األول

 یممل 214 و دینارا وواحد مائة و ألفا ثالثون و ستة و خمسمائة (9
 3 الجزئین الثاني العنوان من الفائض مبلغ (د 536 101 ,214)

  . 2020 لسنة 4و

 و دینارا ثالثون و إثنان و أربعمائة و ألفا عشر إثنا و مائة (10
 الثاني العنوان من الفائض مبلغ (د 112  432 628) ملیم 628
  .2020 سنة إلى 5 الجزء

  2019 سنة تصرف میزانیة بختم أصرح بالتالي و

  

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

  

 یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 الحداث شاكیر برج بمنطقة عقار تخصیص رفض حول بقرار
 في التصرف وكالة لفائدة المشابھة و المنزلیة النفایات لتثمین مركز

  النفایات

  

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

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

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  .حسین سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 لسنة 59 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018

  حسین سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  2018 جویلیة

 البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید عن الصادر المكتوب على و-
 حول 2019 دیسمبر 25 بتاریخ 11003 عدد تحت المضمن

 و لمعالجة مركز الحداث شاكیر برج بمنطقة ارعق تخصیص طلب
    النفایات تثمین

 بتاریخ المنعقدة البلدي للمجلس االستثنائیة الجلسة محضر على و-
  2020 فیفري 07

  :یلي مـا قـــرر

 بسیدي شاكیر برج بمنطقة عقار تخصیص رفض :(1)الفصل
 بھةالمشا و المنزلیة النفایات تثمین و لمعالجة مركز إلحداث حسین
  النفایات في التصرف وكالة لفائدة
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 االرض قطعة في التفویت البلدیة طلب على التأكید:(2)الفصل
  . البلدیة لفائدة أعاله الیھا المشار ھكتار ألربعین الماسحة

 بدیل ایجاد و فورا للفضالت شاكیر برج مصب غلق:(3)الفصل
 نم عانت الذي حسین لسیدي البلدیة المنطقة عن بعیدا ذلك عن

  .سنة عشرین عن یزید ما منذ المنشأة ھذه تركیز

 باإلجراءات للقیام البیئة و المحلیة الشؤون وزارة دعوة:(4) الفصل
 االطنان مالیین من التخلص لكیفیة المكان بلدیة مع التباحث و الفنیة

  .أعاله الیھ المشار بالمكان القاؤھا تم التي الفضالت من

 حسین سیدي بلدیة عن ممثل تعیین عن التراجع: (5) الفصل
 البیئة و المحلیة الشؤون وزارة صلب تشكیلھا تم التي الفنیة باللجنة

 المنزلیة النفایات تثمین و معالجة وحدات انجاز بمتابعة تعنى التي و
 للتصرف الوطنیة الوكالة برئاسة الكبرى تونس بوالیات المشابھة و

  .النفایات في

 الوطني االمن منطقة رئیس و للبلدیة العام الكاتب السید:(6)الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ  یخصھ فیما كل مكلفان 

                                                                
                                                            

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

  

  ربةــق

  

 یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 دعد قرار
 یتعلق 2020 مارس 03 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس بقرارمن

 متصرف إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  قربة

   قرار

 بضبط یتعلق 2020 مارس 03  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف إلى للترقیة 
  قربة بلدیة لفائدة العمومیة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

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

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة اراتلإلد المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا مألحكا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المتصرفون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قربة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  .ینوبھ من أو اإلدارة

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

 خالل العون على طةالمسل التادیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 اإلداري الملف خلو تثبت بشھادة او االخیرة سنوات (3) الثالث

  .تأدیبیة عقوبة اي من للمترشح

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد االدارة قبل من المنظمة التكوین

 سنوات للخمس المستمر لتكوینا مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .االخیرة

 المترشح یعده تقدیر اقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لفتح السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واالعمال االنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات  المناظرة
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل باوجو ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح اتالترشح في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام دائھأ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة بلق من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  .متصرف رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة-

  .اعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب ضبطوت المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) الصفر بین

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

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على دباالعتما الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل نم أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  2020 مــــارس 03 : فـــي قربة

  

  بلدیة رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد

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

  

  قلیبیة

  

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  مھني امتحان فتح بقرار

 العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق قلیبیة بلدیة رئیس من قرار
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال
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 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  العملة عدد ضبط بمقرر

 بضبط یتعلق 2/3/2020 في خمؤر قلیبیة بلدیة رئیس من مقرر
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد

  2019 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  اللجنة تركیبة بمقرر

 بتركیب یتعلق 2/3/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من مقرر
 سنة بعنوان العملة لترقیة المھنیة االختبارات و االمتحانات لجنة

2019  

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

  

  الھواریة

  

 یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  الھواریة لبلدیة التابعة الجبل صاحب البلدیة الدائرة إحداث بقرار

  

   : اطالعھ بعد ، الھواریة بلدیة رئیس إن

   التونسیة الجمھوریة دستور على -

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون وعلى -
 الثاني القسم وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي
 227،228، 226 الفصول وتحدیدا  البلدیة بالدوائر المتعلق  منھ

  .منھا 229و

 افریل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  . الھواریة بلدیة بإحداث والمتعلق 1966

 الجتماع 2017 لسنة الثانیة العادیة الدورة مداولة وعلى -  
 بتاریخ المنعقدة الھواریة لبلدیة الخصوصیة النیابة أعضاء

 بمنطقة بلدیة دائرة إحداث على المصادقة حول 25/05/2017
    .28/06/2017 بتاریخ علیھ والمصادق الجبل صاحب

 للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى - 
                              .2018 أوت 30 بتاریخ والمنعقدة
 بتاریخ المنعقدة الثانیة االستثنائیة الدورة جلسة محضر وعلى -    

29/02/2020   

  یلي ما قرر

 صاحب دائرة سمیت جدیدة بلدیة دائرة إحداث تم  : االول الفصل 
 البلدي المجلس قبل من علیھ والمصادق المصاحب للمثال طبقا الجبل

   : كاآلتي حدودھا وتكون 2020 فیفري 29 بتاریخ

   القبلیة الجبل صاحب عمادة حدود*

   سالم منزل منطقة باستثناء الجوفیة الجبل صاحب عمادة حدود*

 البلدیة للدائرة رئیسا الشرشاري ادمحم السید یعیّن :02 الفصل
   الجبل بصاحب

 الجبل بصاحب البلدیة بالدائرة استشاریة ھیئة إحداث تم :03 الفصل
   : ذكرھم اآلتي أعضاء عشرة من تتكون الدائرة مجلس تسمى

   الدائرة مجلس رئیس :                  الشرشاري ادمحم السید -   

   الدائرة بمجلس عضو:                   المؤدب حسن: السید - 

  الدائرة بمجلس عضو :                   بنفرج الدین عز: السید -

  الدائرة بمجلس عضو :                  بنسلیمان الحبیب : السید -

  الدائرة بمجلس عضو :                بنحمدة القادر عبد : السید -

  الدائرة بمجلس عضو :                      الجبالي دمحم :السید -

  الدائرة بمجلس عضو :                   بنطالب شكري : السید -

  الدائرة بمجلس عضو :                   الوحیشي زینة : السیدة -

  الدائرة بمجلس عضو :                      الشرید ھدى: اآلنسة -

  الدائرة جلسبم عضو :                    بنجدیرة ایمان: اآلنسة -

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب:04 الفصل

                                                                
                           

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي
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  علوش دار

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 لسنة لإلستثمار السنوي البرنامج إلعداد خلیة بإحداث یتعلق بقرار

  دارعلوش ببلدیة 2020

 السنوي البرنامج إلعداد خلیة دارعلوش ببلدیة أحدثت :األول الفصل
  2020 لسنة لإلستثمار

 لإلستثمار السنوي البرنامج إعداد خلیة تركیبة تضبط :الثاني الفصل
  :یلي كما 2020 لسنة

  رئیس : البلدیة رئیس یدالس-

  التنفیذیة الخلیة أعمال یتولى :للبلدیة العام الكاتب السید-

  الفني المسؤول :بنمنى البشیر السید-

  المالي المسؤول :الشابي جمال السید-

 اإلداریة الشؤون لجنة رئیس :الشقراوي الفتاح عبد السید-
  المفتوحة والحوكمة التشاركیة والدیمقراطیة

 واإلقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رئیس :الناصر يلطف السید-
  التصرف ومتابعة

  بلدیة رئیس  
  الشریف  مھدي

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

  

  جمیل منزل

  

 یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبـة إلـى للترقیـة بالملفـات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان جمیل منزل ببلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك التقني
  .2020 سنة

 2020 مـارس  09 في مؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسـة من
 تقني مساعد رتبـة إلـى للترقیـة بالملفـات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 

 جمیل منزل ببلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   .2020 سنة بعنوان

  جمیل، منزل بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

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

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانـون
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق
 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمـــومیّة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة لھ والمنقحة المتممة النـــصوص
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1999أفریل12 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد821عـ األمر وعلى 
 المشترك لتقنياا بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009لسنة ـدد114عـ األمر وخاصة
2009.  

 المتعلق 1984 أوت 27 في المؤرخ ـدد983عـ األمـر وعلى 
  .جمیل منزل بلدیة بإحداث

 مـارس 22 في المـؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمـر وعلى 
 و والترقیة اإلنتــداب آلـیــات و صیـغ بضبـط الـمتعلـق 2019

  .بالبلدیات الترسیم

 مارس 03 في المؤرخ جمیل منزل بلدیة رئیسة قرار وعلى 
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
   .2020 سنة بعنوان جمیل منزل ببلدیة العمومیة

 المرسمة واإلعتمادات األعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى 
  .2020 لسنة الترقیة بعنوان بالمیزانیة

  : یلـــي مــــــا قــررت

 مـاي 08 یوم ولفائدتھا جمیل منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 رتبـة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  .2020سنة

 واحـدة بخطة شغـورھـا سـد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

  .2020 أفریل 08 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  

  بلدیة رئیس   
  قداشة  نزیھة  
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 یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  .2020سنة بعنوان جمیل منزل

 بضبط یتعلق 2020 مارس 03 في جمیل منزل بلدیة رئیسة من
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 جمیل منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020سنة بعنوان

  ، جمیل منزل بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي نونالقا وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي وصالنص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بإحداث المتعلق 1984 أوت27 في المؤرخ 983األمرعـدد وعلى
  .جمیل منزل بلدیة

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

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد األمر وخاصة
2009.  

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

  :یـلـي مـــا قـررت

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون لتقنیونا األعوان
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة جمیل منزل بلدیة رئیسة من بقرار

  .جمیل منزل بلدیة إلى

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة جمیل منزل بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة الحججب ومدعم مفصل تلخیص _ 
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي والعسكریة

  .ینوبھ 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 _      

 شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ _      
 خالل تأدیبیة عقوبة اي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة تسنوا (5) الخمس

 أو التكوینیة الدورات شھائد من لالصل مطابقة نسخ _     
 اإلدارة قبل من تنظیمھا تم والتي المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .تقني عون رتبة في التسمیة منذ

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض      
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر _ 
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم _
  الغرض
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  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح _

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر ( 20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السابع الفصل

  .للمترشح العامة األقدمیة _

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة _

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد _

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین _
  .نيتق عون رتبة في التسمیة منذ

  .والمواظبة السیرة _

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد _
  .أعاله 6 بالفصل الیھ

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار ةالمناظر لجنة تتولى :الثامن الفصل
 وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضــة الملفــــــات
 المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین

 المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا علیھا
 األقدمیة هھذ تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل 
 جمیل منزل بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  قداشة  ھةنزی

  

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

 یتعل�ق 2020 م�ارس 2  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 7 عدد قرار
 رتب�ـة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بب�ضبط
 لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك تصرف كـاتب
  .2020سنة بعنوان جمیل منزل بلدیة

 بضبط یتعلق 2020 مـارس 03 في جمیل منزل بلدیـة رئیسـة مـن
 ك�ـاتب رتب�ـة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة

 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف
  .2020سنة بعنوان جمیل منزل

  ، جمیـل منزل بلدیــة رئیســـة إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 م�اي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد ساسياأل القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112ع�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 والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 المرس�وم وخاص�ة تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعل�ى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بإحداث المتعلق 1984 أوت27 في المؤرخ 983األمرعـدد وعلى
  .جمیل منزل بلدیة

 1998 أفریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى
 الم�شترك اإلداري بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق

 تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعل�ى العمومی�ة اراتل�إلد
 ف��ي الم��ؤرخ 2012 ل��سنة 2362ع��دد األم��ر وخاص��ة

  .2012أكتوبر10

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

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020لسنة ـدد115عـ االمر وعلى
 الم�شترك اإلداري بال�سلك الخ�اص األساسي النظام بضبط والمتعلق
  .العمومیة لإلدارات

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020لسنة ـدد116عـ األمر وعلى
 الم�شترك اإلداري ال�سلك رت�ب درجات بین المطابقة بضبط النتعلق

  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات

  :یـلــــي مــــــــا قـــــــــــررت

 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة ت�نظم :األول الف�صل
 وفق�ا العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف كات�ب

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة للمن�اظرة یترش�ح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 خم�س ش�رط ف�یھم والمت�وفر رت�بھم في المترسمون اإلدارة مستكتبوا
 خ�تم ت�اریخ ف�ي الرتب�ة ھ�ذه ف�ي األق�ل عل�ى أقدمی�ة س�نوات (5)

  .الترشحات
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 أع�اله إلیھ�ا الم�شار بالملف�ات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین اناألعو ولفائدة جمیل منزل بلدیة رئیسة من بقرار

  .جمیل منزل بلدیة إلى

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ئقبالوث�ا م�صحوبة جمی�ل من�زل بلدی�ة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

 المدنی�ة للخ�دمات الالزم�ة ب�الحجج وم�دعم مف�صل تلخ�یص _ 
 م�ن مم�ضى التلخ�یص ھ�ذا ویكون المترشح بھا قام التي والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة _      
  .العمومیة

 الرتب�ة ف�ي المترش�ح سمیةت قرار من لألصل مطابقة نسخة _      
  .الحالیة

 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة _      
  .باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ _      

 ش�ھادة أو التأدیبی�ة بالعقوب�ات المتعلق�ة الق�رارات م�ن ن�سخ _      
 خالل تأدیبیة عقوبة اي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 أو التكوینی�ة ال�دورات ش�ھائد م�ن لالص�ل مطابق�ة ن�سخ _     
 اإلدارة قبل من تنظیمھا تم والتي المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ

 قائم�ة غلق تاریخ بعد صلی ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض      
 معرف�ة عل�ى دل�یال ال�ضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 إلیھ�ا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى   

 حق لھم المخول المترشحین قائمة احواقتر الترشحات في النظر _ 
  .المشاركة

 ف�ي المح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم _
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح _

 تقییم�ي ع�دد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل
 للمھ�ام ائ�ھأد ع�ن یعب�ر ( 20-0) والع�شرین ال�صفر ب�ین یت�راوح
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السابع الفصل

  .للمترشح العامة األقدمیة _

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة _

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد _

 اإلدارة قب�ل م�ن افیھم� المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین _
  .إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ

  .والمواظبة السیرة _

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد _
  .أعاله 6 بالفصل الیھ

 والع�شرین (0) ال�صفر ب�ین یت�راوح ع�دد مقی�اس ك�ل إل�ى وی�سند
 لجن�ة أع�ضاء قب�ل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)

  .المناظرة

 تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة لجن�ة تت�ولى :الث�امن الف�صل
 وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا علیھ�ا المعروضـ�ـة الملفـــــ�ـات
 المتح�صل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین

 المجم�وع نف�س عل�ى مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا علیھا
 األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون طالنقا من

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 ف�ي نھائی�ا المقب�ولین المترش�حین قائم�ة ت�ضبط :التاس�ع الف�صل 
 جمی�ل من�زل بلدی�ة رئ�یس قب�ل م�ن أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح

 للجماع�ات الرس�میة لجری�دةبا الق�رار ھ�ذا ین�شر :العاش�ر الف�صل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

  

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

 یتعل�ق 2020 م�ارس 3  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 8 عدد قرار
 م�ساعد مت�صرف رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح

 جمیل منزل ببلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020سنة بعنوان

 یتعل�ق  2020 مارس 04 مؤرخ جمیل منزل بلدیــة رئیســة مــن
 م�ساعد مت�صرف رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح
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 جمیل منزل ببلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
   .2020سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  قداشة  نزیھة

  

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

 یتعل�ق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتب�ـة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط
 لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك تصرف كـاتب
  2020سنة بعنوان جمیل منزل بلدیة

 بضبط یتعلق 2020 مـارس 03 في جمیل منزل بلدیـة رئیسـة مـن
 ك�ـاتب رتب�ـة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة

 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف
  .2020سنة بعنوان جمیل منزل

  بلدیة رئیس  
  قداشة  نزیھة

  

  

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

  

  الدندان

  

 یتعل�ق 2020 فیفري 24  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط اربقــر
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة ّإن

  التونسي الدستور على

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة لجماعاتا مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983  لسنة112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى 
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة نقحتھ
  2009 جانفي

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

 فیفري24 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد البلدي القرار وعلى
 طریق عن شغورھا دس المراد الخطط بضبط المتعلق 2020
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

 فیفري 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2020 .  

  : یلـي مـا ّقـررت

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا یةالعموم لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس
  .القرار

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

 (05) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول
  .ترشحاتال ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ھذا ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان بلدیة رئیس من

  : القرار

  , المناظرة لجنة إجتماع تاریخ - 

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد - 

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ - 

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة حینالمترش على یجب:4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعو

:  

  ,العمومیة بالوظیفة اإلنتداب قرار من للألصل مطابقة نسخة- 

  ,الحالیة الرتبة في قرارالتسمیة من للألصل مطابقة نسخة -

 للمعني داریةإ حالة َالخر القرارالضابط من للألصل مطابقة نسخة -
  ,باألمر

  ,العلمیة الشھائد من للألصل مطابقة نسخة -
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 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  , المناظرة لسنةفتح السابقة األخیرة سنوات (05)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات ائدشھ من لألصل مطابقة نسخ -
 في التسمیة منذ اإلدارة طرف من تنظیمھا وتم  المترشح فیھا شارك

  . أول تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون  الترشحات

  اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة یبةترك تضبط:  5 الفصل
  . الدندان بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر -
  . المشاركة

 في المحددة للمقاییس المترشحینطبقا وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین ةقائم إقتراح -

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

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كم المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:  7  الفصل

  ,للمترشح مةالعا األقدمیة -

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  ,للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -
  ,المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (05) الخمس خالل

  ,والمواظبة  السیرة -

 المشار للمترشح شرالمبا الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار الناظرة لجنة تتولى :  8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب ارالقر ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  . سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا ینالمقبول المترشحین قائمة تضبط :  9 الفصل
 لجنة من الدندانوبإقتراح بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10  الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

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

  

  سوسة

  

 2020 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  المتجولة العربات في الطھي بمنع علقیت

  المتجولة العربات في الطھي باتا منعا یمنع

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

  

  السند

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 من الطیب محمود السید بترقیة یتعلق  السند بلدیة رئیس من بقرار
  السند ببلدیة تصرف كاتب رتبة إلى إدارة مستكتب رتبة

 یتعلق 23/12/2019 في مؤرخ السند بلدیة رئیس  من قــرار
 كاتب رتبة إلى إدارة مستكتب رتبة من الطیب محمود السید بترقیة

   السند ببلدیة تصرف

  ، السند  بلدیة رئیس إن

   الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 16 في رخالمؤ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى   
    المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى   
 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لسنة 20 عدد لقانونا وخاصة نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 69 عدد والقانون 17/03/2003 في  المؤرخ 2003
   . 27/12/2007 في المؤرخ  2007

 المتعلق 1980 أفریل 16 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى   
  .السند بلدیة بإحداث

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى   
 اإلداري بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك
 في المؤرخ 2008 لسنة 559 عدد األمر وخاصة

04/03/2008 .  

 13/04/1998 في المؤرخ 1998 لسنة 835 األمر وعلى   
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  التأجیر ویاتومست العمومیة لإلدارات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى   
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات والترسیم

  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى   
27/06/2018  

 الداخلیة المناظرة بنتائج التصریح  لجنة جلسة محضر وعلى   
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة 23/12/2019 بتاریخ فاتبالمل

   السند ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 السید  بترسیم المتعلق 24/04/2012 في المؤرخ القرار وعلى
   01/07/2011 من بدایة إدارة مستكتب رتبة في الطیب محمود

 السید بتدرج قالمتعل 01/04/2018 في المؤرخ القرار وعلى   
 إلى 08 الدرجة من رتبتھ في مترسم إدارة مستكتب الطیب محمود
  01/04/2018 من بدایة 09 التأجیر مستوى 09 الدرجة

  السند بلدیة إطار قانون وعلى   

  مــایلـــي قـــرر

 محمود السید یرتقي 23/12/2019 من بدایة : األول الفصل
 متربص تصرف اتبك رتبة إلى إدارة مستكتب رتبة من الطیب

  : التالي الجدول بیانات حسب لھ اإلداریة الوضعیة وتضبط

 اإلداریــــــــة الحالیـــــةالحالــــــــة اإلداریــــة الحالـــــة
  الجدیـــــــــــدة

 في تاألقدمیة م : لـ الموافق األساسي تالمرتب م الدرجة الرتبة
 م : لـ الموافق اسياألس تالمرتب تالرتبةالدرجةم م وفي الدرجة

  المالي تالمفعول م وفي الدرجة في تاألقدمیة

 كاتب0909332.75001/04/2018 مترسم إدارة مستكتب
 تصرف
  0505382.25023/12/201923/12/2019متربص

 سنتین مدتھا تربص لفترة باألمر المعني  یخضع : الثاني الفصل
 السلكب الخاص األساسي النظام من السابع الفصل إلحكام طبقا

  .  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یخصھ فیما كل مكلفان وقابضھا للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ

     23/12/2019 /في السند

    باسند المالیة قابض

  

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

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

 یتعلق 2019 دیسمبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 من با� جاء الیامنة السیدة بترقیة یتعلق السند بلدیة ئیسر  من بقرار
  السند ببلدیة إدارة ملحق  رتبة إلى تصرف كاتب رتبة

  

 23/12/2019 في مؤرخ السند بلدیة رئیس  من قــــــــــــــــرار
 ةرتب إلى تصرف كاتب رتبة من با� جاء الیامنة السیدة بترقیة یتعلق

   السند ببلدیة إدارة ملحق 

  ، السند  بلدیة رئیس إن

  الدستور، على إطالعھ بعد

 ماي 16 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى  
    المحلیة  الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لسنة 20 عدد القانون وخاصة نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 69 عدد والقانون 17/03/2003 في  المؤرخ 2003
   . 27/12/2007 في المؤرخ  2007
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 المتعلق 1980 أفریل 16 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  .السند بلدیة بإحداث

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى 
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك
 في المؤرخ 2008 لسنة 559 عدد األمر وخاصة

04/03/2008 .  

 13/04/1998 في المؤرخ 1998 لسنة 835 ألمرا وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

   التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى 
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  یاتبالبلد والترسیم

  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى 
27/06/2018   

 الداخلیة المناظرة بنتائج التصریح  لجنة جلسة محضر وعلى
 إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة 23/12/2019 بتاریخ بالملفات

   السند ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 السیدة بترقیة المتعلق  03/03/2014 في المؤرخ القرار وعلى
  01/02/2014 من بدایة تصرف كاب رتبة إلى با� جاء الیامنة

 بتدرج المتعلق 14/02/2018 في المؤرخ القرار وعلى     
 في  ب  صنف  مترسمة تصرف كاتبة با� جاء الیامنة السیدة
 من بدایة 08 التأجیر مستوى 08 الدرجة إلى رتبتھا

01/02/2018  

  السند بلدیة إطار قانون علىو

  مــایلـــي قـــرر

 جاء الیامنة السیدة ترتقي 23/12/2019 من بدایة : األول الفصل
 وتضبط متربص إدارة ملحق رتبة إلى تصرف كاتبة رتبة من با�

  : التالي الجدول بیانات حسب لھا اإلداریة الوضعیة

 اإلداریــــــــة ـــةالحالیـــــةالحالـــــ اإلداریــــة الحالـــــة
  الجدیـــــــــــدة

 الدرجة في تاألقدمیة م : لـ الموافق األساسي تالمرتب الرتبةالدرجةم
 في تاألقدمیة م : لـ الموافق األساسي تالمرتب تالرتبةالدرجةم م وفي

  المالي تالمفعول م وفي الدرجة

 ملحق0808398.75001/02/2018 مترسمة تصرف كاتبة
 إدارة

  0505476.00023/12/201923/12/2019متربصة

 طبقا سنتین مدتھا تربص لفترة باألمر المعنیة  تخضع: الثاني الفصل
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام من السابع الفصل إلحكام

  .  العمومیة لإلدارات المشترك

 یخصھ فیما كل مكلفان وقابضھا للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  . القرار اھذ بتنفیذ

                                                                
  23/12/2019 /في السند 

                                                                
                       

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي
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