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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المحلیة الجماعات

  الوادي حلق

  

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  اعالمیة مخبر تقني انتداب بقرار

   اعالمیة مخبر انتداب قرار

  التنظیم كیفیة ضبط قرا

  البلدیـــــة  رئیس
  اإلمام لقصیرا  امال

  

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

  المرسى

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  2020 جانفي 19 بتاریخ 50 عدد البلدي القرار بتعدیل

 جانفي 19 بتاریخ 50 عدد البلدي القرار بتعدیل یتعلق قرار
2020  

   ،  إطّالعھ بعد المرسى بلدیة رئیس إنّ     

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

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

  نوفمبر 04 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2019 ،  

  یلـي مـا قـــــّرر       

 الخرسانة سكب شاحنات جوالن باتا منعا یمنع : األّول الفصل
 التاسعة الساعة من والمدینة الشاطئ المرسى بمنطقتي المسلحة
 01من المتراوحة للفترة بالنسبة مساء الثامنة الساعة إلى صباحا
 إلى مساء السادسة الساعة ومن سنة كل من ماي 31 إلى نوفمبر

 إلى جوان 01 نم المتراوحة للفترة بالنسبة صباحا الرابعة الساعة
  . سنة كل من أكتوبر 31

 +Trax ) الجرف و الّرفع وآالت شاحنات كذلك وتمنع
Tractopelle) والعمل التواجد من المختلفة البناء معدات كلّ  و 

  .بناء رخصة دون التي أو  البناء لرخصة المخالفة بالحضائر

 خبنس اإلستظھار الشاحنات ھذه سائقي على یتوّجب : الثّاني الفصل
 وذلك إلیھا یتوجھون التي بالحضائر الخاّصة البناء تراخیص من

  .البیئیة والشرطة البلدیة والشرطة األمنیة للمصالح

 لھذه المخالفة والمعدّات والوسائل الشاحنات تحجز :الثّالث الفصل
  . البلدي الحجز بمستودع وتودع والشروط التراتیب

 كل بعنوان دینارا 500 قدرھا مالیة خطیة توّظف :الّرابع الفصل
 محضر شأنھا في ویحّرر والشروط التراتیب لھذه مخالفة وسیلة
 بتونس اإلبتدائیة بالمحكمة الجمھوریة وكیل السید إلى یرسل جنحة

  .العود حال في دینارا 1000 إلى الخطیة وترتفع

 الشرطة فریقي ورؤساء للبلدیة العام الكاتب السادة :الخامس الفصل
 مكلفون العمومي بالطریق األمنیة والمصالح البلدیة طةوالشر البیئیة
  .القرار ھذا بتنفیذ

 المؤرخ 50 عدد البلدي القرار القرار ھذا یعّوض :الّسادس الفصل
  .2020 جانفي 19 في

 بالرائد نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجرى :السابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمي

                          
  البلدیـــــة  رئیس      

  بوراوي معز       
 -----------------------  

  الكریب

 یتعلق 2020 جویلة 6  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 صنف الى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بمقرر
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة مباشرة اعلى
 صنف الى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق مقرر
  .2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة مباشرة اعلى

  
  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي
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 -----------------------  

  النفیضة

 یتعلق 2020 جویلة 22  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 مستكتبي النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة

  .النفیضة
  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد       
 04 في مؤرخال 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى 

 النصوص جمیع ،وعلى الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري
 لسنة 1 عدد األساسي القانون على وخاصة وتممتھ نقحتھ التي

  . 2011 جانفي 03 في المؤرخ 2011
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي
 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد نالقانو 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 ددع األمر وعلى

 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  . 1992 أوت 28 في
 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى

 الخارجیة ظراتالمنا لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007
 التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات و لالنتداب باالختبارات

  العمومیة، اإلدارات تنظمھا
 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  .المحلیة الشؤون  وزیر إلى
 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 الترسیم و 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 لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 27/02/2020

 مارس 04 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 باالختبارات الخارجیّة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب
  .النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات
  .النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 اإلدارة مستكتبي النتداب الخارجیة المناظرة تفتح  :يالثان الفصل
 تابعوا الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 من السادسة بالسنة تعلیمھم وتابعوا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح
 ا وتابعو األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا الثانوي،أو التعلیم

 شھادة على تحصلوا أو ، الثانوي التعلیم من الثالثة نةبالس تعلیمھم
 سنھم تتجاوز لم والذین ، الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة

  . سنة (35) وثالثین خمسا
 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم

 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا ریختا

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
   فیــھا تفتح التي السنــة من جانفي غرة یوم القصوى

  .ظرة المنا
  بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل 

  :البلدیة رئیس
  : القرار ھذا ویضبط

  ظرللتنا المعروضة الخطط عدد-
  الترشحات قائمة ختم تاریخ-
  المناظرة فتح تاریخ-

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الرابـــــع الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله

 مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب ثم للغرض
 بقرار علیھ المنصوص وانالعن على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح
  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند-أ
 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة-1

  ((www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة
  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-2
 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة سخةن-3

  . معادلة بشھادة األجنبیة
  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-4
 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-5

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
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 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ
  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-6
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة

  :المناظرة يف النجاح بعد-ب
 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون-1

  .أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمھ
 من أكثر تسلمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-2

  .أشھر (03) ثالثة
  حدیثتان شمسیتان صورتان-3
  . یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4
 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة ةشھاد-5

 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت
 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  للصحة عمومیة
 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم او السریع البرید أو الوصول المضمون البرید

 ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد
 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السادس الفصل

 لجنة من وباقتراح بلدیةال رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في
  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :السابع الفصل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى
  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-
  .االختبارات سیر على اإلشراف و الملفات دراسة-
  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب-
  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-
 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :الثامن الفصل 

  :التالیة االختبارات
  األولي القبول اختبار-
  النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم
I . األولي القبول اختبار :  

  التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار-
  ساعات 03 : المدة-
  02 :الضارب-
 على صفحات أربع في العربیة باللغة وجوبا االختبار ھذا یجرى-

 ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر أقصى
  .األقصى العدد

 طریق عن األولي القبول اختبار في اجحینالن المترشحین إعالم یتم
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار
  .القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط
I . النھائي القبول اختبار:  

 القرار بھذا لحقالم البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 عن السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طریق
  .اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  : یلي كما الضوارب و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط
  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  :شفاھي ختبارا
  دقیقة 20    التحضیر•
  دقیقة 20     العرض•
  دقیقة 20       الحوار•
  

  (20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد
1  

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 إلى ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض :التاسع الفصل
  (20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون
 نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان إن ما صورة وفي
 ،ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعاد یتم

  .األخیرین ینللعدد الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :العاشر الفصل

  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین
 اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم:عشر الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء األولي القبول
 لم ان نھائیا مترشح أي بولبق التصریح یمكن ال :عشر الثاني الفصل

 على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل
  .(والكتابي الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة األقل
 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا

  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع
 المترشحین تصرف تحت یوجد أن مكنی ال :عشر الثالث الفصل

 وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :عشر الرابع الفصل
 مترشحال طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من حاال



  54عــــــدد   2020أوت  18 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   2424صفحــة 

 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
  . الحق إداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم
 إلى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم

  .الغش حاولةم أو الغش
 المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 الشفاھي و الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا
  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح

  :األصلیة القائمة-أ
 ترتیب سبح المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد
  :التكمیلیة القائمة-ب
 عدد من تقدیر أقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم

 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین
  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین ینالمترشح تعویض من

 والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط:عشر السادس الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة
 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي

  . البلدیة رئیس
 األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم :عشر سابعال الفصل

 اجل انقضاء وبعد.عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین واستدعاء
 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون
 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة

 بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة
 رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم

 ویتم المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة
 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم

  . التفاضلي الترتیب
 تقدیر أقصى على أشھر (06) ستة یةالتكمیل بالقائمة العمل وینتھي

   األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من
 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الثامن الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

                                                      
      2020 جویلیة 23 في النفیضة  

           البلدیة رئیس    
  حموده اللطیف عبد 

  ملحق

 اإلدارة مستكتبي النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى المنتمین

  : األولي القبول اختبار-1

   :التونسیة ةباإلدار یتعلق كتابي اختبار•

   الوزارات مختلف مھام-

   الوالیة مھام-

  البلدیة مھام-

  :النھائي القبول اختبار -2

  :حول شفاھي اختبار•

  تونس في السیاسي التنظیم-

  الدستور-

  العامة الثقافة-

  بلدیة رئیس
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 علقیت 2020 جویلة 22  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس بمن

 بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة
 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 بفتح یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من
 بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات جیةخار مناظرة
 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  النفیضـــــة بلدیة رئیـــس إن   
  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة اعاتالجم بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  .النفیضة
 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عــدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات
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 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي  األمر وعلى 
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 27/02/2020
 2020 جویلیة 23 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي

  النفیضة، بلدیة
  یــلــــــــــي مــــــــا قـــــــــــرر

 أكتوبر 27 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 النتداب  باالختبارات رجیةخا مناظرة الموالیة واألیام 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي

  2020 سنة بعنوان<
 خطط بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(03)  
 سبتمبر 25 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

2020 .  
 مع الوصول مضمونة رسالة طةبواس المطالب تودع :الرابع الفصل

 شارع النفیضة بلدیة : التالي العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  .4030 النفیضة الجمھوریة

      2020 جویلیة 23 في النفیضة

                                        
  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

  الھاني سیدي

 یتعلق 2020 جوان 17  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  برامج واضع انتداب بقرار

 2020 جوان 18 في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس من ــرارقـ
 برامج واضعي النتداب  باالختبارات مناظرةخارجیة  بفتح یتعلق
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  . سوسة والیة الھاني
 الجمھوریة دستور على  اطالعھ بعد الھاني سیدي  بلدیة رئیس إن

  ، التونسیة
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي
 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

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 األمرعدد وعلى
   يالھان بلدیــةسیدي بإحداث والمتعلق

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

  ، 1992 اوت 28 في
 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى

 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باالمر العمومیة لالدارات اإلعالمیة

  ، 2009جانفي 21 في المؤرخ
 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى

 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007
 التي التكوین حلمرا الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات

  ، العمومیة اإلدارات تنظمھا
 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  ،  بالبلدیات

 مارس 04 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
  باالختبارات یةخارج مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب
 بلدیة ) المحلیة والجماعات والبیئة المحلیة الشؤون بوزارة العمومیة

   ، إلشرافھا الخاضعة ( الھاني سیدي
 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

2018 ،  
 بالمصادقة والمتعلق 2018 برسبتم 27 في المؤرخ قرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على

 29 في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
   2020 فیفري
 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث

2020 ،  
   یلــــي مـا قرر

 30 ربعاءاأل : یوم  الھاني سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصل
 باالختبارات خارجیة  مناظرة الموالیة واألیام2020   سبتمبر
     لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب

   ،  سوسة والیة الھاني سیدي بلدیة 
 أوت 31 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثاني الفصل
  . اإلداري التوقیت ھایةن مع 2020

  
  2020 جوان 18 : في الھاني سیدي

                          
  البلدیـــة رئیـــس  
  الجلیـطي محمــد                                        
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 جوان 18 في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس نم قــــــــــــرار
 مناظرة في انتدابھم  المزمع األعوان عدد بضبط یتعلق2020
 وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات خارجیة

  .سوسة والیة  الھاني سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات اإلعالمیة
 دستورالجمھوریة على إطالعھ الھانیبعد سیدي بلدیة رئیس إن

  ، التونسیة
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي
 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة لمؤسساتوا المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 األمرعدد وعلى

   الھاني بلدیــةسیدي بإحداث والمتعلق
 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى

 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة باحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 اوت 28 في
 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اراتلإلد المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ، 2009جانفي
 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى

 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007
 التي لتكوینا مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات

  ، العمومیة اإلدارات تنظمھا
 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  ،  بالبلدیات

 مارس 04 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
  االختباراتب خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب
 بلدیة ) المحلیة والجماعات والبیئة المحلیة الشؤون بوزارة العمومیة

   ، إلشرافھا الخاضعة ( الھاني سیدي
 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

2018 ،  
 بالمصادقة والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ قرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على

 29 في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  . 2020 فیفري
 مناظرة  بفتح یتعلق 2020 جوان 18: في المؤرخ القرار وعلى

 وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات خارجیة
  .سوسة والیة  الھاني سیدي بلدیة لفائدة العمومیة اتلالدار اإلعالمیة

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر  أنھ وحیث
2020 ،  

   یلــــي مـا قرر
 مناظرة في انتدابھم المزمع األعوان عدد یضبط: وحید فصل

 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب  باالختبارات خارجیة
 بیانات حسب  2020 لسنة بالبلدیات  العمومیة راتلالدا اإلعالمیة

  : التالي الجدول
   العـــــــــدد          االختصاص                ر/ع

  01                برامج واضع                01
  2020 مارس 13: في الھاني سیدي

  

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم
  

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

  بوحجر

  
  یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبطی
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف

  . 2019 سنة بعنوان
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوحجر بلدیة تنظم

  مستشار
 قرار ألحكام وفقا العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك 

                       بوحجر بلدیة رئیس
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 أوت 12 في المؤرخ 

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  02:مترقیتھ المراد األعوان عدد
   2020 أكتوبر 02 :الترشحات فتح تاریخ
   2020 نوفمبر 02 :الترشحات ختم تاریخ
   2020 دیسمبر 02 : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ

  
  بلدیة رئیس  

  المحمدي  الوھاب عبد
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------------------  

  شیحیة

  
 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 تسویغ بعنوان المواطنین طرف من مدفوعة مبالغ ارجاع حول بقرار
  2020 لسنة البلدیة األفراح قاعتي

  اطالعھا بعد  الشیحیة بلدیة رئیسة إن 
 09 في المؤرخ 2018لسنة 29عدد األساسي القانون على     
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي
 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى   

 النصوص جمیع وعلى المحلیة جبایةال مجلة بإصدار المتعلق 1997
   .تممتھ أو نقحتھ التي
 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى   

 وعلى العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 31/12/1973
  .منھ 267 الفصل وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع
 افریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى    

  .الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985
 2020 مارس 16 في المؤرخ 15 عدد البلدي القرار وعلى     

 تفشي مخاطر من للحد والخاصة العامة األفراح قاعات بغلق المتعلق
 تعذر والذي العام الصحي الحجر إجراءات إطار في الكورونا جائحة

 16 من لممتدةا الفترة خالل المبرمجة الخاصة األفراح إقامة معھ
   2020 جوان 13 غایة الى 2020 مارس

 بعض طرف من البلدیة على الواردة المكاتیب على وبناء  
 الفترة تلك خالل المبرمجة األفراح بإلغاء بادروا الذین المواطنین

 األفراح قاعتي تسویغ مقابل المدفوعة المبالغ باسترجاع وطالبوا
  . البلدیة

 2020لسنة الثانیة العادیة للدورة ديالبل المجلس مداولة وعلى  
  2020جوان 21 في المنعقدة

 قــــــرر                                                    
   یلـــــي مـــــا

 الذین المواطنین طرف من المدفوعة المبالغ ترجع : األول الفصل
 16 من الممتدة الفترة خالل البلدیة األفراح قاعتي تسوغ لھم سبق

  . بإلغائھا وقاموا 2020 جوان13 إلى 2020 مارس
 مكلفان بالشیحیة البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل
     

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

  القصر

  
 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   ةلسن 11 عدد قرار

  یحیاوي نجیم للسید باالمضاء بتفویض
  الدستور، على االطالع بعد

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

  .265 عدد الفصل خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص
 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد ونالقان على و

 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 سنةل 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة

  .46 الفصل خاصة و
 لسنة 159 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و

 بالنتائج بالتصریح یتعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018
  .القصر بلدیة النتخابات النھائیة

 عدد تحت صدر لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة مراسلة على و
 بلدیة الضبط بمكتب مسجلة 2020 جانفي 23 بتاریخ 20/61

 شغور سد" 2020 فیفري 18 بتاریخ 369 عدد تحت القصر
  "القصر بلدیة بمجلس

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 رنوفمب 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019
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  یلي ما قرر
 :السید الى القصر لبلدیة البلدیة رئیس السید فوض :االول الفصل

 المتعلقة سلطتھ  البلدیة لرئیس االول المساعد یحیاوي النجیم دمحم
 المدنیة الحالة و باإلمضاء التعریف و لألصل النسخ بمطابقة باإلشھاد

  .الزواج عقود ابرام ذلك في بما
 من ایام خمسة مضي بعد النفاذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة نشره تاریخ

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 قیتعل 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  حمیدة معز للسید باإلمضاء التفویض بإلغاء

  الدستور، على االطالع بعد
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي
  .265 عدد الفصل خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت ةغر في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  .1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة

  .46 صلالف خاصة و
 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و

 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك االداري
 افریل 15 المدنیةبتاریخ بالحالة االمضاء في تفویض القرار على و

 ادارة ملحق الرتبة حمیدة ابراھیم بن معز :السید یخص 2019
 سلطة طرف من 2019 افریل 19 بتاریخ علیھ المصادق
   .االشراف

 ءاتباإلجرا خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  یلي ما قرر
 المدنیة بالحالة االمضاء في التفویض قرار یلغى :االول الفصل
 مساعد)ادارة ملحق الرتبة حمیدة ابراھیم بن معز :السید یخص

  .القصر ببلدیة"3أ" الفرعي الصنف (متصرف
 من امضائھ تاریخ من النفاذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .البلدیة رئیس طرف
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر :الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الفصاللرابع
  

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  فتاح جمال للسید باالمضاء بتفویض

  الدستور، على االطالع بعد
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي
  .265 عدد الفصل خاصة و متھتم و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994
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 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح صللأل
  1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة ماعاتللج الرسمیة

  .46 الفصل خاصة و
 لسنة 159 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و

 بالنتائج بالتصریح یتعلق 2018 ماي 17 في مؤرخ 2018
  .القصر بلدیة النتخابات النھائیة

 عدد تحت صدر لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة مراسلة على و
 بلدیة الضبط بمكتب مسجلة 2020 جانفي 23 بتاریخ 20/61

 شغور سد" 2020 فیفري 18 بتاریخ 369 عدد تحت القصر
  "القصر بلدیة بمجلس

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب ةاعاد جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  یلي ما قرر
 :السید الى القصر لبلدیة البلدیة رئیس السید فوض :االول الفصل
 النسخ بمطابقة باإلشھاد المتعلقة سلطتھ الرابع المساعد فتاح جمال

 عقود ابرام بإستثناء المدنیة الحالة و باإلمضاء التعریف و لألصل
  .الزواج
 من ایام خمسة مضي بعد النفاذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة نشره تاریخ

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  

  بلدیة رئیس
  ضو عادل
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


