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  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  قرطاج

 یتعلق  2020 مارس 17 بتاریخ بقرار یتعلق 2020 مارس 16  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  ..............................الفضاء مساحة مع یتناسب بما الكبرى بالفضاءات الدخول لھم المسموح األشخاص بتحدید

  أریانة
 االستثماري البرنامج على  بالمصادقة یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 46 عدد قرار

  ......................................................................................................................2020 لسنة السنوي
 للخضر الجملة سوق معالیم بإستلزام یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 47 عدد قرار

  ...........................................................................................................2020 لسنة بأریانة والغالل
 التعمیر لحي العقاریة الوضعیة بتسویة یتعلق 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 50 عدد قرار

  ........................................................................................................................................الثالث
 الجملة لسوق االفتتاحي السعر بتحدید یتعلق 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 52 عدد قرار

  ................................................................................................2020 لسنة  باریانة والغالل للخضر
 للتكوین السنوي البرنامج ىعل بالمصادقة یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 53 عدد قرار
  ............................................................................................................2020  لسنة القدرات ودعم
  ..البیطریة الطبیبة مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق 2019 سبتمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 54 عدد قرار
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 الجھویة المندوبیة مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق 2019 سبتمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 55 عدد قرار
  ...................................................................................................................باریانة ةالفالحی للتنمیة
 الثقافي المركب مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 56 عدد قرار

  ..............................................................................................................السادس بالمنزه والریاضي
 الوطنیة المدرسة مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق 2019 سبتمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 58 عدد قرار
  ............................................................................................................ثابت بسیدي البیطري للطب
  الكباالت على االستخالص معلوم بمراجعة یتعلق 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 59 عدد قرار
 التكوین وزارة مع تنفیذیة اتفاقیة بابرام یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 60 عدد قرار

  .........................................................................................................................التشغیل و المھني
  .......البلدیة بالمنطقة المرور حركة بتنظیم یتعلق 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 62 عدد قرار

  الشط حمام
  ..................................تنصیب بمحضر یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد مداوالت

  الحمامات
 بالملفات الخارجیة المناظرة فتح كیفیة  بضبط یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ھندسة اختصاص  أول مھندس خطة في 1أ صنف اقدمتع عون النتداب التعاقد طریق عن الشفاھیة وباالختبارات
  .........................................................................................................................................مدنیة
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة یضبط  بقرار یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

  ..................التقني بالسلك  3أ صنف متعاقدین أعوان النتداب التعلقد طریق عن الشفاھیة واإلختبارات بالملفات
 بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 جوان 30  في ؤرخم 2020   لسنة 4 عدد قرار

  مختلفة اختصاصات في التقني بالسلك 3أ صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد طریق عن الشفاھیة واإلختبارات
 وباالختبارات بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  .....................................مدنیة ھندسة اختصاص أول مھندس خطة في 1أ صنف التعاقد طریق عن اھیةالشف
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  .............................میكانیك اختصاص تقني مساعد ب صنف معاقد عون النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات
  الملح غار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 ماي 17  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  ..........2020 سنة بعنوان الملح غار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

 الى ةللترقی بالملفات مناظرةداخلیة فتح بقرار یتعلق 2020 ماي 17  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  ...2020 سنة بعنوان الملح غار بلدیة العمومیةلفائدة لالدارات االعالمیة تقني و محللي بسلك اعالمیة محلل رتبة

  المنستیر
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 ماي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 سنة بعنوان المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات ـركالمشتـــ اإلداري بالسلك مساعد ّمتصرف رتبة إلى

2020......................................................................................................................................  
 الذي الوقتي اإلشغال معلوم بضبط بیتعلق یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

  .............................................................خفیفة تجھیزات و إحداثات تثبیت یقتضي و باإلستمراریة یتصف
 صیف القراعیة شارع مرور مسلك بتعدیل قیتعل 2019 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  ................................................................................................................................2020 سنة

  المھدیة
 المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
  .......................................................................................................................المھدیة دیةبل لفائدة
 المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف
  .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
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 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في  4و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني

  ............................................................................................................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة
 المنتمیـن عملـةال إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بعنوان المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال عـون رتبة في 4و 3 للصنفیـن
  .............................................................................................................................…2020 سنة

  ھبیرة
  ..........شغورھا سد المراد الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  قرقنة
 13 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 اختصاص قرقنة ببلدیة الثانیة الوحدة من عملة النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 ماي

  ...................................................................................................................الثقیل الوزن في سائق
 اختبار بفتح لقیتع قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 13  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  ...2020 سنة بعنوان قرقنة بلدیة لفائدة فضالت رافع اختصاص األولى الوحدة من عملة 03 عدد النتداب مھني
 امتحان بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 13  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 سنة بعنوان قرقنة بلدیة لفائدة الثقیل الوزن في ئقسا اختصاص الثانیة الوحدة من عملة 03 عدد النتداب مھني

2020.......................................................................................................................................  
 كیفیة بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  .......................فضالت رافع اختصاص قرقنة ببلدیة األولى الوحدة من عملة النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم

  میدون جربة
  ...............................إمضاء حق بتفویض یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   نةلس 6 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  قرطاج

 2020 مارس 16  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 األشخاص بتحدید یتعلق  2020 مارس 17 بتاریخ بقرار یتعلق

 مساحة مع یتناسب بما الكبرى بالفضاءات الدخول لھم المسموح
  الفضاء

 المسموح األشخاص بتحدید یتعلق  2020 مارس 17 بتاریخ  قرار
  الفضاء مساحة مع یتناسب بما الكبرى بالفضاءات الدخول لھم

  ، اإلطالع بعد قرطاج بلدیة رئیسة إن 

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

 أفریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى 
 المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق 2016

 والنظافة الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14 في
  المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق العامة

   قرطاج لبلدیة المحدث 1919 جوان 15 المؤرخ األمر وعلى

 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور لىوع
    2020 مارس10

 بتاریخ 06 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
  2020 مارس16

 الكوارث لمجابھة الجھویة اللجنة عن المنبثقة التوصیات وعلى
  تونس والیة بمقر 2020 مارس 11 بتاریخ المنعقدة النجدة وتنظیم

 16 بتاریخ المنعقد البلدي للمجلس اإلستثنائیة سةالجل محضر وعلى
    2020 مارس

   یلي ما قرر

 بالفضاءات الدخول لھم المسموح األشخاص تحدید : األول الفصل
   الفضاء مساحة مع یتناسب بما الكبرى

 الحرفاء بین متر احدبو والمقدرة المستوجبة الفصل مسافة مراعاة-
  المحل خارج اإلنتظار في الحرفاء طوابیر على واإلبقاء

 الغذائیة المواد الحرفاء لمس عدم لضمان الكفیلة التدابیر اتخاذ -
  للعملة القصوى الوقائیة المستلزمات وتوفیر كالخبز الحساسة

   آخر إشعار حین إلى المفعول ساري القرار ھذا یبقى :الثاني الفصل

 ومالیة إداریة بخطیة القرار لھذا مخالف كل یعاقب : الثالث لالفص
   العمل بھا الجاري للتراتیب طبقا

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الرابع الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بقرطاج المالیة وقابض

  

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

  

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

  أریانة

 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 46 عدد قرار
  2020 لسنة السنوي االستثماري البرنامج على  بالمصادقة یتعلق

   أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن  

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 دعد القانون على إطالعھ بعـــد
    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1975 ماي 14 في المؤرخ 35 عدد االساسي القانون وعـلى 
 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد بالقانون والمتمم المنقح

 الجماعات لمیزانیة األساسي القانون بإصدار المتعلق 2007 دیسمبر
  . المحلیة العمومیة

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى 
  . أریانـــــة

 في  بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى 
  .2018 جوان 26

 لسنة الثالثة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
      .2019 دیسمبر  21 السبت یوم المنعقدة 2019

  : یلي ما ّقرر

  2020 لسنة االستثماري البرنامج على المصادقة  : األول الفصل

 إلنجاز المخصصة لالعتمادات الجملیة القیمة حدد :  الثاني الفصل
  دینار ملیون 9 : بـ  المشاریع

  :التالي النحو على موزعة

  موظفة غیر اعداتمس    الذاتي التمویل المشاریع بیان  ر/ع
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  -      2.995القرب مشاریع.1

  665        1520إداریة مشاریع.2

  -       3820مھیكلة مشاریع.3

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ  یخصھ ما في

  لمحلیةا للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل

  

  بلدیة رئیس    
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

  

 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 47 عدد قرار
 لسنة بأریانة والغالل للخضر الجملة سوق معالیم بإستلزام یتعلق

2020  

  أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن         

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
  .منھا 84 والفصل المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . أریانـــــة

 جویلیة 19 في المؤرخ 2010 لسنة 1753 عدد االمر وعلى
 تم كما اللزمات منح وإجراءات شروط بضبط المتعلق و 2010

 18 في المؤرخ 2013 لسنة 4631 باألمر إتمامھ و تنقیحھ
  2013 نوفمبر

 لسنة 4 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المرجعي باإلطار المتعلق و 2019 فیفري 22 في المؤرخ 2019
  .البلدیة المسالخ و باألسواق الواجبة المعالیم إلستلزام

 في  بتاریخ  المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى
  .2018 جوان 26

 لسنة الثالثة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى  
  .2019 دیسمیر  21 السبت یوم المنعقدة  2019

  : یلي ما رّقر                              

 باریانة والغالل للخضر الجملة سوق  استلزام  : األول الفصل
 بمبلغ وذلك میالد بن فاضل المستلزم لفائدة 2020 سنة بعنوان
  . د 41.500,000 وقدره

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :  الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ  یخصھ ما في

                                                                
                                                   

  بلدیة رئیس    
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 50 عدد قرار
  الثالث التعمیر لحي العقاریة الوضعیة بتسویة یتعلق

 على إطالعھ أریانــــــــــةبعـــد بلدیــــة رئیـــس إن             
 المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون
 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى.  المحلیة الجماعات بمجلة

 جلسة محضـر وعلى. أریانـــــة بلدیة بإحداث المتعلق 1908
 .2018 جوان 26 في  بتاریخ  عقدةالمن البلدي المجلس تنصیــب

 لسنة الثانیة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
                 .2019 اكتوبر 19 السبت یوم المنعقدة  2019

 العقاریة الوضعیة تسویة: األول الفصل: یلي ما ّقرر               
 عدد العقاري الرسم من المقتطعة التالیة للمقاسم الثالث التعمیر لحي

 عدد القطعة     2م 488 ومساحتھا 04 عدد القطعة: 87942
 القطعة2م 745 ومساحتھا 06 عدد القطعة2م 462 ومساحتھا 05
 ومساحتھا 07 عدد القطعة باستثناء2م 382 ومساحتھا 12 عدد

 بحساب وذلك االختیار بتقریر الوارد الثمن واعتماد     2م 714
 للبلدیة العام الكاتب :  الثاني الواحدالفصل لمربعا للمتر دینار 50

    .القرار ھذا بتنفیذ  یخصھ ما في كل مكلفان بھا البلدي والقابض
                                                                

  بلدیة رئیس                                               

  موسى فاضل العربي دمحم                                                 

  

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

 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 52 عدد قرار
 باریانة والغالل للخضر الجملة لسوق االفتتاحي السعر بتحدید یتعلق

  2020 لسنة 

  أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن   

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
 الفصلین خاصة و  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  منھا 84 و 783
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 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى 
  . أریانـــــة

 جویلیة 19 في المؤرخ 2010 لسنة 1753 عدد االمر وعلى
 تم كما اللزمات منح وإجراءات شروط بضبط المتعلق و 2010

 18 في المؤرخ 2013 لسنة 4631 باألمر إتمامھ و تنقیحھ
  2013 نوفمبر

 لسنة 4 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المرجعي باإلطار المتعلق و 2019 فیفري 22 في المؤرخ 2019
  .البلدیة المسالخ و باألسواق الواجبة المعالیم إلستلزام

 في  بتاریخ  المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى 
  .2018 جوان 26

 لسنة الثانیة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
    .2019 اكتوبر 19 السبت یوم المنعقدة  2019

  : یلي ما ّقرر   

 للخضر الجملة سوق للزمة االفتتاحي السعر حدد  : األول الفصل  
    دینار ألف 40 قدره بـمبلغ  2020 لسنة باریانة والغالل

 كل مكلفان بھا البلدي القابض و للبلدیة امالع الكاتب :  الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

                          
                          

  بلدیة رئیس      
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 53 عدد قرار
 لسنة القدرات ودعم للتكوین السنوي البرنامج لىع بالمصادقة یتعلق

 2020  

   أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1975 ماي 14 في المؤرخ 35 عدد االساسي القانون وعـلى 
 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد بالقانون والمتمم منقحال

 الجماعات لمیزانیة األساسي القانون بإصدار المتعلق 2007 دیسمبر
  . المحلیة العمومیة

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى 
  . أریانـــــة

 في  ریخبتا المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى 
  .2018 جوان 26

 لسنة الثالثة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2019 دیسمبر  21 السبت یوم المنعقدة 2019

  : یلي ما ّقرر 

 ودعم للتكوین السنوي البرنامج على المصادقة  : األول الفصل
  .الفنیة اندةالمس و التكوین بعنصریھ 2020  لسنة القدرات

  .القرار ھذا بتنفیذ  مكلف للبلدیة العام الكاتب :  الثاني الفصل

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل

                                                                
  بلدیة ئیسر                                                     

  سىمو فاضل العربي دمحم
  

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

 2019 سبتمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 54 عدد قرار
  البیطریة الطبیبة مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق

   أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن  

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1975 ماي 14 في المؤرخ 35 عدد االساسي القانون وعـلى
 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد بالقانون والمتمم المنقح

 الجماعات لمیزانیة األساسي القانون بإصدار المتعلق 2007 دیسمبر
  . المحلیة العمومیة

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . یانـــــةأر

 في  بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى
  .2018 جوان 26

 2019 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
   . 2019 سبتمبر 8 األحد یوم المنعقدة

  : یلي ما ّقرر

 البیطریة الطبیبة مع شراكة اتفاقیة یانةار بلدیة تبرم  : األول الفصل
 السائبة للكالب التعقیم و التلقیح إلجراء للقیام شھیدة بن سمیة السیدة

   بأریانة البیطري للطب البلدي بالمركز

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ  یخصھ ما في
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 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشری : الثالث الفصل
  .المحلیة

   

  بلدیة رئیس     
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 سبتمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 55 عدد قرار
 الفالحیة للتنمیة الجھویة بیةالمندو مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق

  باریانة

 القانون على إطالعھ بعـــد  أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن    
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد

 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى .  المحلیة الجماعات
 تنصیــب جلسة محضـر وعلى . أریانـــــة بلدیة بإحداث المتعلق
 وعلى .2018 جوان 26 في  بتاریخ  المنعقدة البلدي المجلس

 2019 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة 
 ّقرر                       .2019 سبتمبر 08 االحد یوم المنعقدة

 مع شراكة اتفاقیة اریانة بلدیة تبرم  : األول الفصل: یلي ما
 على المحافظة اطار باریانةفي الفالحیة للتنمیة الجھویة بیةالمندو
 إلحداث المتاحة اإلمكانیات كل وتسخیر المدینة وجمالیة البیئة

 للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل وصیانتھا الخضراء المساحات
 بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل.القرار ھذا بتنفیذ مكلف

                                      .المحلیة تللجماعا الرسمیة
             

  بلدیة رئیس   
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 56 عدد قرار
 بالمنزه والریاضي الثقافي المركب مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق

  السادس

  أریانــــــــــة ــــةبلدی رئیـــس إن           

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى 
  . أریانـــــة

 في  بتاریخ  المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى
    2018 جوان 26

 لسنة الثالثة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2019 دیسمبر  21 السبت یوم المنعقدة   2019

  : یلي ما ّقرر                                       

 والریاضي الثقافي المركب مع شراكة اتفاقیة ابرام  : األول الفصل 
 لفائدة الموجھة الریاضیة و الثقافیة األنشطة لتنمیة السادس بالمنزه
  .أریانة والیة في الشباب و األطفال

  .القرار ھذا بتنفیذ  مكلف للبلدیة العام الكاتب :  الثاني الفصل

  

  بلدیة رئیس    
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 سبتمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 58 عدد قرار
 البیطري للطب الوطنیة المدرسة مع شراكة اتفاقیة بابرام یتعلق

  ثابت بسیدي

   أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . أریانـــــة

 في  بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى
  .2018 جوان 26

 2019 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  . 2019 سبتمبر 8 األحد یوم المنعقدة

                                                             
  : یلي ما ّقرر 

 الوطنیة المدرسة مع شراكة اتفاقیة اریانة بلدیة تبرم  : األول الفصل
 عن السائبة الكالب انتشار من للتقلیص ثابت بسیدي البیطري للطب
  . التعقیم طریق

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
موسى فاضل العربي دمحم                                          
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------------------  

 2019 أكتوبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 59 عدد قرار
  الكباالت على االستخالص معلوم بمراجعة یتعلق

 عدد القانون على إطالعھ بعـــد أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن    
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29

 المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون وعلى.  المحلیة الجماعات
 وعلى  الطرقات مجلة بإصدار المتعلق و 1999 جویلیة 26 في

 بلدیة بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر
 المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى . أریانـــــة

 في البلدي المجلس مداولة  وعلى.2018 جوان 26 في  بتاریخ 
 19 السبت یوم لمنعقدةا  2019 لسنة الثانیة االستثنائیة دورتھ
 1999 جانفي 12 في المؤرخ البلدي القرار على و.2019 أكتوبر
 الطرقات لقانون المخالفة العربات عن الخطایا تعریفة بضبط المتعلق

 : األول الفصل : یلي ما ّقرر                                 .
 : ليالتا النحو على وذلك الكباالت على االستخالص تعریفة ضبط 

   الوسیلة نوع

   فیھ محجر مكان    الوسیلة نوع
        الوقوف
         

 مسعرة أماكن في الوقوف
 أو ( بعداد مجھز مأوى

 الرصیف فوق الوقوف
  سیارة

   دینار15   دینار15  عادیة سیارة

   دینار15   دینار15  حافلة

   دینار15   دینار15  شاحنة

   

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :  الثاني الفصل
                                  .القرار ھذا بتنفیذ  یخصھ ما في

                  

  بلدیة رئیس       
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 60 عدد قرار
  التشغیل و المھني التكوین وزارة مع تنفیذیة اتفاقیة بابرام یتعلق

 29 عدد القانون على إطالعھ أریانــــــــــةبعـــد بلدیــــة رئیـــس إن
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة

 المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى  المحلیة
 المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى. أریانـــــة بلدیة بإحداث
 وعلى            .2018 جوان 26 في  بتاریخ  المنعقدة البلدي
 2019 لسنة الثالثة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة

                       .2019 سمبردی  21 السبت یوم المنعقدة 

 أریانة بلدیة بین تنفیذیة اتفاقیة ابرام  : األول الفصل: یلي ما ّقرر 
 مستوى على التنمیة دفع حول التشغیل و المھني التكوین ووزارة
 خالل من العلیا الشھادات حاملي تشغیل و الجھوي و المحلي

 للبلدیة العام الكاتب :  الثاني الفصل.مشاریع إنجاز لىع مساعدتھم
                                         .القرار ھذا بتنفیذ  مكلف

                               

  بلدیة رئیس     
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2019 دیسمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 62 عدد قرار
  البلدیة بالمنطقة المرور حركة تنظیمب یتعلق

  أریانــــــــــة بلدیــــة رئیـــس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعـــد
  .منھا 84 والفصل المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 بإحداث المتعلق 1908 جویلیة غرة في المؤرخ األمر وعلى  
  . أریانـــــة بلدیة

 في  بتاریخ  المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة محضـر وعلى 
  .2018 جوان 26

 لسنة الثالثة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى  
  .2019 دیسمبر  21 السبت یوم المنعقدة 2019

  یلــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــرر  

 النحو على  البلدیة بالمنطقة المرور ةحرك تنظیم  : األول الفصل
  :التالي

 بین واحد باتجاه التوزري النحوي أبو نھج في السیر یكون-1  
 أمام الممتد الجزء) المنصوري جعفر أبو و الھاللي زید أبو نھجي

   )ةالمدرس

 ویسمح وھران نھج من حیف ونھج صور نھج الى الدخول یمنع -2
  )نوھرا نھج اتجاه في الخلیل نھج من) المعاكس باالتجاه فیھ السیر

 الجھة جانب من یاسر ابن عمار بشارع والتوقف الوقوف یمنع-3 
   6 بالمنزه المالیة للقباضة المقابلة

 المقابلة الجھة في 6 المنزه المنستیر بنھج والتوقف الوقوف یمنع  -4
 الى سفیان ابي ابن معاویة شارع من الممتد الجزء في للصیدلة

  . الشرایبي الرزاق عبد نھج تقاطع

  . ذلك على الدالة عالمات تركیز یقع - 5  
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 ورئیس للبلدیة الفنیة المصالح ومدیر العام الكاتب: الثاني الفصل
 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بالمنطقة العمومي األمن منطقة
  .القرار

                    
  بلدیة رئیس     
  موسى فاضل العربي دمحم
  

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

  الشط حمام

  

 یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد مداوالت
  تنصیب بمحضر

   ومساعدیھ البلدي المجلس رئیس  انتخاب جلسة محضر

  2020 ماي30  

 لسنة الثانیة االستثنائیة دورتھ يف البلدي المجلس مصادقة إثر على
 فتحي الدكتور استقالة قبولھ و 2020ماي 18 بتاریخ 2020

 عضویتھ على المحافظة و البلدي المجلس رئاسة من زقروبة
 لسنة 29 عدد األساسي القانون لمقتضیات طبقا و بالمجلس
 مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ2018

 و 248 و   247 و 246  الفصول اصةخ و المحلیة  الجماعات
 المجلس أعضاء كافة إلى الوجھ االستدعاء على بناءا و منھ 249
   نصھ واألتي البلدي

  الشط حمام بلدیة رئیس من

  ..............(ة)السید إلى

 االنتخابیة الجلسة لحضور بدعوتكم البلدیة رئیس یتشرف وبعد،
 الحادیة الساعة لىع 2020 ماي 30 السبت یوم انعقادھا المزمع

 لسد وذلك « Happyness » الكبرى بالقاعة صباحا عشر
 اللجان ورؤساء مساعدیھ و البلدي المجلس رئیس خطة في شغور

   .المحلیة الجماعات مجلة من 249 للفصل طبقا الضرورة عند

 عشر الحادیة الساعة على 2020 ماي 30 السبت یوم إنعقدت
 لسد إنتخابیة جلسة البلدیة بقصر Happyness  الكبرى بقاعة

 برئاسة مساعدیھ و البلدي المجلس رئاسة في الحاصل الشغور
 المجلس أعضاء السیدات و السادة بحضور زقروبة فتحي الدكتور

  :ذكرھم األتي

   زقروبة الفتحي

  السعداوي دنیا

  خلیفة الحاج ابن علي

  الغریاني  فیروز

  مقري نزار

  بوحجرة سنیة

  بنور بنور

  بنعیسي راءالزھ فاطمة

  ساعي المنصف

  بنالطاھر میسا

  روین الھادي

  العكرمي تیسیر

  العیاشي علي

  بالضیافي امنة

  الصغیري لطفي

  خمیري سعاد

  درین علي

  حفیظ ابراھیم

  الراجحي سلوى

  البارودي علي

  المرزوقي بسمة

  ھبیطة مروان

  الماجري نسرین

  الدبابي محبوبة

  :السیدات و السادة الجلسة عن تغیب و

  دأح ال

  : السادة و السیدات أخرى جھة من حضر كما

   السالمي خالد :البلدیة عام كاتب*

  :اإلسناد أعوان*

  بحدار نعمان

  قروي مھدي

  حمدي فؤاد
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  الورتاني مروان

  الشریف سھام

 مقدما بالحضور الجلسة مستھل في زقروبة فتحي السید رحب قد و
 لم لذيا جد و تعاون من سنتین طیلة بذلوه لما الشكر جزیل لھم

 في سنتین ظرف في هللا وفقنا" قال حیث المنطقة لخدمة یدخروه
 لكامل لناخبینا بھا تقدمنا و حددناھا التي المشاریع و البرامج إعداد
 للعیان ستظھر و قریب عن تباعا االشغال ستنطلق ، النیابیة الفترة
  : األھداف حسب العمل نتائج

 دعوتي بعد المھني الواجب لنداء تلبیة فذلك باستقالتي تقدمت إن و
 و العلمي و اإلداري إختصاصي في وطني بعد ذات سامیة لمھام

 مدار على أبتعد لن و بالمجلس عضویتي على سأحافظ ، التكنولوجي
 ناخبینا لصوت ووفاء الضمیر و للنفس إرضاء وذلك المحلیة السلطة

 و الموقر مجلسنا أعضاء لدى من بھا حظیت التي المطلقة الثقة و
 المجلس یشرف و یجمع جدید لرئیس اختیارنا حسن على الخوف

 بدون معا العمل سنواصل ،و تنصبیھ منذ المتكامل و المتجانس
 مستویات نحو الشط بحمام التنمیة عجلة دفع أجل من جانبیة حسابات
  .متساكنھا تطلعات

 حسب المدوالت في اإلنطالق تم:248 الفصل لمقتضیات طبقا و
  لتالیةا األعمال جدول

  لھ مساعدا و الجلسة رئیس تعین/01

  البلدي المجلس رئیس إنتخاب/02

  المساعدین إنتخاب/03

  مساعده و الجلسة رئیس تعین-/1

 (الثانیة الفقرة)247 الفصل بمقتضیات زقرویة فتحي السید ذكر كما
 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون من

 یرأس " على تنص التي المحلیة تالجماعا بمجلة المتعلق 2018
 أصغر بمساعدة سنا البلدي المجلس أعضاء أكبر االنتخابیة الجلسة

  ".سنا

 غیر من الحاضرین األعضاء سن من التأكد بعد تثبت حیث و
 ھي الخمیري سعاد (ة)السید أن البلدي المجلس لرئاسة المترشحین

 ، سنا رھمأصغ بنطاھر میساء (ة)السید و سنا المجلس أعضاء أكبر
 الجلسة رئاسة إحالة المستقیل البلدیة رئیس زقروبة فتحي السید تولى

  .لھا

  البلدي المجلس رئیس إنتخاب-/2

 الفصل بمقتضیات التذكیر الجلسة رئیسة خمیري سعاد السیدة تولت
 رؤساء تفرغ یوجب الذي المحلیة الجماعات مجلة من السادس
 المتخذة باإلجراءات المتعلقة منھ الثالثة الفقرة بأحكام مذكرة البلدیات

  . مخالفتھ حال في

 رئاسة في الشغور حالة في:248 للفصل تذكیرھم تولت كما
 تنعقد أعضائھ بین من رئیس إلنتخاب البلدي المجلس ،یجمع المجلس
  .حضر بمن صحیحة االنتخابیة الجلسة

 في المجلس ألعضاء المطلقة األغلبیة على مترشح أي یحرز لم وإذا
 المترشحان إلیھا یتقدم ثانیة دورة إجراء یتم فإنھ أولى دورةال

   أصوات من عدد أكبر على المتحصالن

 أصغر بفوز یصرح الثانیة الدورة في األصوات تساوت وإن
  سنا المترشحین

   سري اإلقتراع و الید برفع الترشح یكون

   للتصویت وجوبا المرور یتم وحید مترشح وجود صورة في

 و البلدیة المجالس روساء یتولى :249الفصلب نذكرھم كما
 إعادة حالة وفي المجالس لھذه النیابیة المدة لنفس مھامھم المساعدون

  .جدد مساعدین إنتخاب یتم جدید بلدي مجلس رئیس إنتخاب

  :والسیدات السادة تقدم المجلس رئیس لمنصب الترشحات باب وبفتح

  ھبیطة مروان*

  مقري نزار*

 ب أ ) األبجدیة الحروف بإعتماد المترشحین ترتیب ضبط تم قد و
  (ز و ه د ج

 اإلقتراع بطاقات إعداد حینیا البلدیة اإلدارة تولت ذلك إثر على و
 السادة على توزیعھا تم و المجلس رئیس إلنتخاب األولى للدورة

 بتعمیر قاموا أین الخلوة إلى تباعا توجھوا الذین الحاضرین األعضاء
 ھذه إثر على و . اإلقتراع بصندوق عھاوض و اإلقتراع بطاقة

 و الصندوق فتح البلدیة إطارات من اإلسناد فریق تولى العملیة
 النحو على النتائج كانت و الحاضرین أمام اإلقتراع أوراق إحتساب

   : التالي

   منھا 24 = اإلقتراع ألوراق الجملي العدد-

o0  :بیضاء أوراق  

o01 : ملغاة أوراق  

o23 :بھا المصرح ألصواتل الجملي العدد  

   : التالیة النتائج األصوات فرز أفضى و

   النسبة علیھا المتحصل األصوات عدد المترشح رإسم/ع

  ?0729ھبیطة مروان01

  ?1666مقري نزار02

 المطلقة األغلبیة على تحصل مقري نزار السید المترشح أن حیث و
  .البلدي للمجلس رئیسا یصبح بالتالي و صوتا 16ب
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 الى الجلسة رئاسة الخمیري سعاد السیدة أحالت ذلك ثرإ على و
  المجلس رئیس مقري نزار السید

  المساعدین انتخاب-3

   : األول المساعد إنتخاب- أ-3

 لكافة تقدیره و شكره على البلدیة رئیس مقري نزار السید عبر
 خدمة في بالتفاني واعدا إیاه منحوھا التي الثقة على األعضاء السادة
 إیاھم داعیا تحسینھا و البلدیة مكتسبات على المحافظة و المدینة

 السابع الفصل بمقتضیات مذكرا المساعدین إنتخاب إجراءات لمباشرة
 حاالت بإستثناء " : على ینص الذي المحلیة الجماعات مجلة من

 ... مختلفین جنسین من األول المساعد و الرئیس یكون ، اإلستحالة
 ترشحت و الید برفع األول المساعد ةلخط الترشحات باب فتح و "

  الراجحي سلوى:السیدة الخطة لھذه

 بالعدد اإلنتخاب بطاقات إعداد البلدیة اإلدارة تولت ذلك إثر على و
 تولوا الذین الحاضرین المجلس أعضاء السادة على توزیعھا و الكافي
 اإلقتراع صندوق في وضعھا و البطاقة تعمیر و تباعا للخلوة التنقل

   : التالیة النتائج إلى األصوات فرز أفضى و .

   منھا 24 = اإلقتراع ألوراق الجملي العدد-

o01 بیضاء أوراق  

o01 ملغاة أوراق  

o22 بھا المصرح لألصوات الجملي العدد  

   :التالیة النتائج األصوات فرز أفضى و

   النسبة علیھا المتحصل األصوات عدد المترشحة رإسم/ع

  ?2291الراجحي سلوى01

 أكثر على تحصلت الراجحي سلوى (ة)السید المترشحة أن حیث و
  .البلدي المجلس لرئیس األولى المساعدة ھي تصبح فإنھا األصوات

   :  الثاني المساعد إنتخاب -  ب -3.

 الحضور السادة البلدي المجلس رئیس مقري نزار السید ذكر
 عاتالجما مجلة من السابع الفصل من الثانیة الفقرة بمقتضیات

 أحد أو الرئیس سن یكون و ..... " : على تنص التي المحلیة
 المساعد أن حیث سنة ثالثون و خمس من أقل األولین المساعدین

 دعوة تمت سنة 35 من أقل سنھا الراجحي سلوى (ة)السید األول
   .الخطة لھذه الترشح إلى الحاضرین األعضاء السادة 

 من كل الخطة لھذه ترشح دالی برفع الترشحات باب فتح إثر على و
   : السادة و السیدات

  روین الھادي-1

  الدبابي محبوبة-2

   درین علي-3

 و الكافي بالعدد اإلنتخاب بطاقات بإعداد البلدیة اإلدارة بادرت و
 التوجھ تولوا الذین الحاضرین المجلس أعضاء السادة على توزیعھا

 في وضعھا و اإلقتراع بطاقات بتعمیر قاموا و تباعا الخلوة إلى
 اإلجراءات نفس إعتمادات یقع ) األصوات بفرز و اإلقتراع صندوق
   : التالي النحو على النتائج كانت ( الرئیس إلنتخاب

   منھا 24 = اإلقتراع ألوراق الجملي العدد-

o00 بیضاء أوراق  

o00 ملغاة أوراق  

o24 بھا المصرح لألصوات الجملي العدد  

  :التالیة النتائج األصوات فرز أفضى و

 األصوات عدد  ( الحال حسب المترشح أو ) المترشحة رإسم/ع
   النسبة علیھا المتحصل

  ?1250روین ھادي01

  ?0416الدبابي محبوبة02

  ?0833درین علي03

 تم المطلقة األغلبیة على المترشحین من أي یتحصل لم أنھ حیث و
 السید و روین ھادي السید من كل ترشح الثانیة الدورة إلى المرور

 الثانیة و األولى المرتبة على المتحصلین باعتبارھما و درین علي
  .اإلقتراع من األولى الدورة في

 وتم الثانیة للدورة اإلقتراع بطاقات بإعداد البلدیة اإلدارة بادرت قد و
 تباعا التوجھ تولوا الذین الحاضرین األعضاء السادة على توزیعھا

 اإلقتراع صندوق في ووضعھا البطاقات تعمیرب قاموا این الخلوة إلى
 الصندوق فتح عملیة البلدیة إطارات من اإلسناد فریق تولي ،وقد

    :التالي النحو على النتائج ،كانت الحاضرین أمام األصوات وفرز

   منھا 24 = اإلقتراع ألوراق الجملي العدد-

o00 بیضاء أوراق  

o00 ملغاة أوراق  

o24 بھا لمصرحا لألصوات الجملي العدد  

  :التالیة النتائج األصوات فرز أفضى و

 األصوات عدد  ( الحال حسب المترشح أو ) المترشحة رإسم/ع
   النسبة علیھا المتحصل

  ?1458روین ھادي01

  ?1041درین علي02

 األصوات أكثر على تحصل روین ھادي السید المترشح أن حیث و
  .بلديال المجلس لرئیس الثاني المساعد ھو یصبح فإنھ

   :الثالث المساعد إنتخاب -  ج-3
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 الترشحات باب فتح البلدي المجلس رئیس مقري نزار السید تولى
 قد و الحاضرین األعضاء السادة بین من الثالث المساعد لخطة
   : السادة من كل الخطة لھذه ترشح

  الماجري نسرین-1

  الغریاني فیروز-2

 و الكافي بالعدد اإلنتخاب بطاقات بإعداد البلدیة اإلدارة بادرت قد و
 التوجھ تولوا الذین الحاضرین المجلس أعضاء السادة على توزیعھا

 في وضعھا و اإلقتراع بطاقات بتعمیر قاموا و تباعا الخلوة إلى
 إطارات من اإلسناد فریق تولى ذلك إثر وعلى اإلقتراع صندوق

 والنح على النتائج لتكون األصوات فرز و الصندوق فتح البلدیة
   : التالي

   منھا 24 = اإلقتراع ألوراق الجملي العدد-

o01بیضاء أوراق  

o00 ملغاة أوراق  

o23 بھا المصرح لألصوات الجملي العدد  

 النتائج لتكون ( علنیة بطریقة ) األصوات فرز تم ذلك إثر على و
   : التالي الجدول بیانات حسب

   النسبة علیھا المتحصل األصوات عدد المترشحة رإسم/ع

  ?0833الماجري نسرین01

  ?1562الغریاني فیروز02

 تم (ة)مترشح لكل علیھا (ة)المتحصل األصوات عدد على إستنادا و
 الثالث المساعد بخطة الغریاني فیروز (ة)السید بفوز التصریح

 . البلدي المجلس لرئیس

   : الرابع المساعد إنتخاب -  د-3

 الترشحات باب فتح البلدي المجلس رئیس مقري نزار السید تولى
 قد و الحاضرین األعضاء السادة بین من الرابع المساعد لخطة
   : السادة من كل الخطة لھذه ترشح

  المرزوقي بسمة-1

  ھبیطة مروان-2

 و الكافي بالعدد اإلنتخاب بطاقات بإعداد البلدیة اإلدارة بادرت قد و
 لتوجھا تولوا الذین الحاضرین المجلس أعضاء السادة على توزیعھا

 في وضعھا و اإلقتراع بطاقات بتعمیر قاموا و تباعا الخلوة إلى
 إطارات من اإلسناد فریق تولى ذلك إثر وعلى اإلقتراع صندوق

 النحو على النتائج لتكون األصوات فرز و الصندوق فتح البلدیة
   : التالي

   منھا24= اإلقتراع ألوراق الجملي العدد-

o00 بیضاء أوراق  

o00 ملغاة أوراق  

o24 بھا المصرح لألصوات الجملي العدد  

 النتائج لتكون ( علنیة بطریقة ) األصوات فرز تم ذلك إثر على و
   : التالي الجدول بیانات حسب

 األصوات عدد  ( الحال حسب المترشح أو ) المترشحة رإسم/ع
   النسبة علیھا المتحصل

  ?1458المرزوقي بسمة01

  ?1041ھبیطة مروان02

 تم مترشح لكل علیھا المتحصل األصوات عدد ىعل إستنادا و
 الرابع المساعد بخطة المرزوقي بسمة  السیدة بفوز التصریح

  . البلدي المجلس لرئیس 

 شكره البلدي المجلس رئیس مقري نزار السید جدد ذلك إثر على و
 رفعت الزوال بعد الثانیة الساعة حدود وفي الحضور السادة لكافة

   .الجلسة

  ةبلدی رئیس
   مقري  نزار

  

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

  الحمامات

  

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 الشفاھیة وباالختبارات بالملفات الخارجیة المناظرة فتح كیفیة  بضبط

 مھندس خطة في 1أ صنف متعاقد عون النتداب التعاقد طریق عن
  مدنیة ھندسة اختصاص  أول

 بالملفات الخارجیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 متعاقد عون النتداب التعاقد طریق عن  الشفاھیة وباالختبارات 

 لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس خطة لیشغل 1أ صنف
  2020 سنة بعنوان الحمامات بلدیة لفائدة المومیة اإلدارات

  

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

------------------  
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 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   سنةل 3 عدد قرار
 واإلختبارات بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة یضبط  بقرار

 3أ صنف متعاقدین أعوان النتداب التعلقد طریق عن الشفاھیة
  التقني بالسلك 

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلیة 1 في مؤرخ قرار
 طریق وعن الشفاھیة باراتواإلخت  بالملفات الخارجیة المناظرة

 : مختلفة إختصاصت في 3أ صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد
 المشترك التقني بالسلك كھرباء ، بیئة ، تعمیر ، مدنیة ھندسة

  2020 سنة بعنوان الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 طریق عن الشفاھیة واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار
 في التقني بالسلك 3أ صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد

  مختلفة اختصاصات

 بفتح یتعلق 2020 جویلة 1 في مؤرخ الحمامات بلدیة رئیس قرار
 التعاقد طریق عن الشفاھیة واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة
 بالسلك مختلفة اختصاصات في 3أ صنف متعاقدین أعوان النتداب

 بعنوان الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقتي 
  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 طریق عن الشفاھیة وباالختبارات بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

  مدنیة ھندسة اختصاص أول مھندس خطة في 1أ صنف التعاقد

 الشفاھیة وباإلختبارات  بالملفات خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق قرار
 خطة لیشغل 1أ صنف متعاقد عون النتداب التعاقد طریق عن

 لمھندسي المشترك بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص أول مھندس
  2020 سنة بعنوان الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 التعاقد طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  میكانیك صاختصا تقني مساعد ب صنف معاقد عون النتداب

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلیة 1 في  مؤرخ قرار
 متعاقد عون النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة

 بالسلك میكانیك اختصاص تقني مساعد خطة لیشغل  ب صنف
 بعنوان الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني 

  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

  الملح غار

  

 یتعلق 2020 ماي 17  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 الملح غار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 أوت 06 یوم لفائدتھا و الملح غار ببلدیة یفتح : األول الفصل
 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة 2020

  .2020 بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

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

  .2020 لیةجوی 03 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس   
  بوبكر  مصطفى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 17  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 اعالمیة محلل رتبة الى للترقیة بالملفات مناظرةداخلیة فتح بقرار
 غار بلدیة العمومیةلفائدة لالدارات االعالمیة تقني و محللي بسلك
  2020 سنة بعنوان الملح

 أوت 06 یوم لفائدتھا و الملح غار ببلدیة یفتح : األول الفصل
 اعالمیة محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة 2020

   .2020 بعنوان العمومیة لإلدارات  االعالمیة تقني و محللي بسلك
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 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

  . 2020 جویلیة 03 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  مصطفى

  

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

  المنستیر

  

 یتعلق 2020 ماي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ّمتصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق
 بلدیة دةلفائ العمومیة لالدارات المشتــــرك اإلداري بالسلك مساعد

  .2020 سنة بعنوان المنستیر

 واألیام 2020 أوت 17 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 مساعد ّمتصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

    .سواھم دون بالنظر لھا

 بخطة الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد دحد :02 الفصل
  .(01) واحدة

  .2020 جویلیة 17 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :03 الفصل

  

  بلدیة رئیس  
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 و باإلستمراریة یتصف الذي الوقتي اإلشغال معلوم بضبط بیتعلق

  خفیفة تجھیزات و إحداثات تثبیت یقتضي

 الملك من ألجزاء الوقتي اإلشغال معلوم یحدد :األول الفصل
 إحداثات تثبیت ویقتضي باالستمراریة یتصف الذي البلدي العمومي

 باعتماد بحالة حالة وذلك الوقتي اإلشغال عقد موضوع خفیفة
  :التالیة المقاییس

  . البلدیة بالمنطقة المربع للمتر التجاریة الكرائیة القیمة -

  .للمشروع المخصصة المساحة أھمیة-

  .مكوناتھ و المشروع أھداف-

  .بالمدینة والتشغیل االقتصادي النشاط على وتأثیره االستثمار قیمة-

 19 في المؤرخ 2007 لسنة 362 عدد األمر على اعتمادا وذلك
  .2007 فیفري

 المؤرخ ـدد284عـ البلدي القرار القرار ھذا یلغي  : الثاني الفصل
  .2019 أوت 23 في

 مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب السادة :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2019 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  2020 سنة صیف القراعیة شارع مرور مسلك بتعدیل

 یوم من انطالقا ّالقراعیّة بشارع المرور لكمس یعدل :األول الفصل
 2020 أوت 31 اإلثنین یوم إلى 2020 جویلیة 01 األربعاء
 إلى وصوال مارینا مفترق من بدایة واحد اتجاه في طریق لیصبح
  .1903 أوت 03 ساحة مفترق

 شارع من القادمین ّالقراعیّة شارع لقاصدي یمكن : الثاني الفصل
 إیواء 1955 جوان ّغرة شارع و اسین ابن وشارع الكرنیش
 شارع عبر المرور یمكنھم كما , 1903 أوت 03 بساحة سیاراتھم

 الجزء في واحد اتجاه في طریق بدوره یصبح الذي بورقیبة الحبیب
  .الوالیة ساحة إلى وصوال سنتر المنستیر مفترق من الممتد

 األمن صالحم و للبلدیة العــــــــــام الكاتــــــــب : الثالث الفصل
 المدیر و اإلسكان و ّللتجــــــھـــــــیز الجھوي المـــــــدیر و الوطني
  .القرار ھذا بتنفیذ ّیخصھ فیما كل مدعویین المدنیة للحمایة الجھوي

  

  بلدیة رئیس 
  مرزوق  المنذر

  

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

  المھدیة

  

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف
  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
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 05/03/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 العملة إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین
  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 سنةل ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة ـدد1216عـ األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل 2020 فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد116عـ الحكومي األمر وعلى
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020 فیفري

  التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 دیسمبر 18 في لمؤرخا 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة الصبغة ات\ العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد19عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

   یلـــي مـــا ررقـــ

 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .البلدیات

 في لإلدماج المھني اإلمتحان في یشارك أن یمكن  : 2 الفصـــل
   :المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة

  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون-

 المدنیة الخدمة في سنوات (05) خمس األقل على قضوا والذین-
  الترشحات ختم تاریخ عند الفعلیة

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
  لثانويا التعلیم من األقل على الثالثة

  األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-

  أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح  : 3 الفصـــل
 المحلیة الجماعات إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس

  .القرار ھذا ویضبط سواھم دون المعنیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ•

  اإلختبارات إجراء تاریخ•

 من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة تركیبة تضبط  : 4 الفصـــل
  المھدیة بلدیة رئیس

 إلیھ المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب  : 5 الفصـــل
 مصحوبة المھدیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب عوایود أن أعاله

  :التالیة بالوثائق

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

  لعمومیةا الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6الفصـــل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

   الوصول أو اإلرسال تاریخ

 ةالمشارك حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط  : 7 الفصـــل
 من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في

  المناظرة لجنة

  : التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل  : 8 الفصـــل

  الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار-1
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  : إما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار-2

  الموظفین في بالتصرف-

  العتاد في التصرف أو-

  المالي بالتصرف أو-

  لھذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط

  :كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  اإلختبار نوعیة

  الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار

   : ماإ یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار

  1: الضارب : ساعتان المدة : الموظفین في بالتصرف-

  1: الضارب : ساعتان المدة :العتاد في التصرف أو-

  1: الضارب : ساعتان المدة :المالي بالتصرف أو-

 اللغة أو العربیة بالغة سواء اإلختبارات تجرى  : 9 الفصـــل
  المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنین مصححین على تباراناإلخ یعرض  : 10 الفصـــل
 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل
   الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون 

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفرق كان وإذا
 العدد ویكون ینآخر إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  األخرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 عشرین على (06) الستة دون عدد كل عن ینتج  : 11 الفصـــل
  صاحبھ رفض (20)

 إن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال  : 12 الفصـــل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم
  .اإلختبارات لمجموع بالنسبة ألقلا

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا الصنف في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال  : 13 الفصـــل
 أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال راتاإلختبا إجراء مدة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج  : 14 الفصـــل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ اأجراھ التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من
 الحق إداري إمتحان أو مناظرة في سنوات (05) لمدة المشاركة

 لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع
 الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع اإلمتحان

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط  : 15 الفصـــل
  المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : 16 الفصـــل
  .المھدیة لبلدیة اإللكتروني وبالموقع المحلیة

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
  .2020 سنة بعنوان المھدیة بلدیة لفائدة

  قـــــــــــرار

 بفتح یتعلق 24/06/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من
 رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین عملةال إلدماج مھني إمتحان

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .2020 سنة بعنوان المھدیة بلدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة جماعاتال بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث تعلقالم 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد116عـ األمر وعلى
 دارياإل السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020
  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك
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 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد19عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  لدیات،بالب

 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

 05/03/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 العملة إلدماج المھني ناإلمتحا وبرنامج تنظیم بكیفیة المتعلق
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین
  . المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   .2020 لسنة المھدیة بلدیة میزانیة وعلى

   یلـــي مـــا قـــرر

 17/08/2020 اإلثنین یوم المھدیة بلدیة تفتح : األول الفصل
 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان الموالیة واألیام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطط بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل
(03) .  

 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : 3 الفصـــل
17/07/2020.  

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عون رتبة في  4و 3 للصنفین
  مھدیةال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  قـــــــــــرار

 بضبط یتعلق 05/03/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة

 المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عون رتبة في  4و 3 للصنفین
  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة ـدد1216عـ األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ ميالحكو األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد116عـ الحكومي األمر وعلى
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020 فیفري

  التأجیر ومستویات یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة الصبغة ات\ العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد19عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس میةبتس المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 یغص بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

   یلـــي مـــا قـــرر

 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 إستقبال عون رتبة في 4و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في لإلدماج المھني اإلمتحان في یشارك أن یمكن  : 2 لالفصـــ
   :المترسمون العملة إستقبال عون رتبة

  األقل على الثالث بالصنف والمرتبون-
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 المدنیة الخدمة في سنوات (05) خمس األقل على قضوا والذین-
  الترشحات ختم تاریخ عند الفعلیة

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح  : 3 الفصـــل
 المحلیة الجماعات إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس

  .القرار ھذا ویضبط سواھم دون المعنیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ•

  اإلختبارات إجراء تاریخ•

 من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة تركیبة تضبط  : 4 الفصـــل
  المھدیة بلدیة یسرئ

 إلیھ المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب  : 5 الفصـــل
 مصحوبة المھدیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

  :التالیة بالوثائق

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى خیصالتل ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6الفصـــل
 معرفة ىعل دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

   الوصول أو اإلرسال تاریخ

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط  : 7 الفصـــل
 من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في

  المناظرة لجنة

  : التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل  : 8 الفصـــل

  عام موضوع یتحریر یتعلق إختبار-1

  إستقبال عون عادة بھا یقوم التي باألعمال یتعلق إختبار-2

  :كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  اإلختبار نوعیة

 الضارب – ساعتان : المدة - عام موضوع بتحریر یتعلق إختبار•
:1  

 : المدة - إستقبال عون عادة بھا یقوم التي باألعمال یتعلق إختبار•
  1: الضارب – ساعتان

 اللغة أو العربیة بالغة سواء اإلختبارات تجرى  : 9 الفصـــل
  المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنین مصححین على اإلختباران یعرض  : 10 الفصـــل
 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل
  . الممنوحین ینللعدد الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون 

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفرق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  األخرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 عشرین على (06) الستة دون عدد كل عن ینتج  : 11 الفصـــل
  صاحبھ رفض (20)

 إن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال  : 12 الفصـــل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم

  .اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت ذافإ الصنف في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال  : 13 الفصـــل
 أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلختبارات إجراء مدة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 بصفة ضبطھ تم شغ محاولة أو غش كل عن ینتج  : 14 الفصـــل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من
 الحق إداري إمتحان أو مناظرة في سنوات (05) لمدة المشاركة

 لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع
 الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع تحاناإلم

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط  : 15 الفصـــل
  المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : 16 الفصـــل
  المھدیة لبلدیة اإللكتروني بالموقعو المحلیة

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 في 4و 3 للصنفیـن المنتمیـن العملـة إلدماج مھني إمتحــان بفتح
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عـون رتبة
  2020 سنة بعنوان المھدیة بلدیة لفائدة

  قـــــــــــرار
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 بفتح یتعلـق 24/06/2020 في مـؤرخ المھدیـة بلدیة رئیسـة مـن
 رتبة في 4و 3 للصنفیـن المنتمیـن العملـة إلدماج مھني إمتحــان

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عـون
  .2020 سنة بعنوان المھدیة بلدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 ياإلدار بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد116عـ األمر وعلى
 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020
  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد19عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة سرئی بتسمیة المتعلق 2020

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب اتوآلی

 05/03/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 العملة إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم بكیفیة المتعلق
 اإلداري بالسلك إستقبال عون رتبة في  4و 3 للصنفین المنتمین
   المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   .2020 لسنة المھدیة بلدیة میزانیة وعلى

   یلـــي مـــا قـــرر

 17/08/2020 اإلثنین یوم المھدیة بلدیة تفتح : األول الفصل
 4و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عون رتبة في
  .2020 سنة بعنوان

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل
  واحدة

 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : 3 الفصـــل
17/07/2020.  

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

  

  ھبیرة

  

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  رھاشغو سد المراد الخطط ضبط بقرار

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ضبط قرار
   5 ص عملة 2عدد لالنتداب الخارجیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

  

  قرقنة

  

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 یتعلق 2020 ماي 13 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من بقرار
 الوحدة من عملة النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  الثقیل الوزن في سائق اختصاص قرقنة ببلدیة الثانیة

 یتعلق 2020 ماي 13 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 الوحدة من عملة النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  الثقیل الوزن في سائق اختصاص قرقنة ببلدیة الثانیة

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

------------------  
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 یتعلق 2020 ماي 13  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 عدد النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار
 بلدیة لفائدة فضالت رافع اختصاص األولى الوحدة من عملة 03
  2020 سنة بعنوان قرقنة

 عدد النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 بلدیة لفائدة فضالت رافع اختصاص األولى الوحدة من عملة 03
  2020 سنة بعنوان قرقنة

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

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

 یتعلق 2020 ماي 13  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 عدد النتداب مھني امتحان بفتح علقیت قرقنة بلدیة رئیس من بقرار
 لفائدة الثقیل الوزن في سائق اختصاص الثانیة الوحدة من عملة 03
  2020 سنة بعنوان قرقنة بلدیة

 عدد النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 لفائدة الثقیل الوزن في سائق اختصاص الثانیة الوحدة من عملة 03
  2020 سنة عنوانب قرقنة بلدیة

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

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

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 اختصاص قرقنة ببلدیة األولى الوحدة من عملة النتداب الخارجیة
  فضالت رافع

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 اختصاص قرقنة ببلدیة األولى الوحدة من عملة النتداب الخارجیة

  فضالت رافع

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

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

  

  

  

  

  

  میدون جربة

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  إمضاء حق بتفویض

                                                  
  قـــــــــــــــرار 

  ، میدون جربة بلدیة رئیس إن  

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

  ، منھ 261 الفصل وخاصة

 1985 أفریل 08 في المؤرخ 85 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  ، میدون جربة بلدیة بإحداث المتعلق

 04 یوم المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس محضر وعلى
  ، 2018 اوت

   یلــي مــا قــرر                                                

 كمال للسید ومراقبتي مسؤولیتي تحت فوضت : األول الفصل
  : التالیـــة الوثائـق إمضاء البلدي المجلس عضو العصادي

  .البنــاء رخص مطالب رفض قـرارات•

 تاریخ من اعتبـارا القـرار بھذا العمل یجرى : الثاني الفصـل
   .امضـائــھ

  

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد
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