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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 

 الوادي حلق
 ...................مھندس بانتداب يتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ............تقني مساعد بانتداب يتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ..........تقني مساعد بانتداب يتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ..إعالمیة مخبر تقني بانتداب يتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ......أول مھندس انتداب بقرار يتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ...................تقنیین بانتداب يتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 الجبل رأس
 رأس بلديّة رئیس من بقـرار يتعلق 2020 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 بالملفّات الّداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط يتعلّق 2020 أوت 04 في مؤرّخ الجبل
 لفائدة العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك بالّسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة

 ................................................................................................الجبل رأس بلديّة
 رأس بلديّة رئیس من بقـرار يتعلق 2020 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 رتبة إلى للتّرقیة بالملّفات داخلیّة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 أوت 04 في مؤرّخ لجبلا
 الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس

 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان
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 رأس بلدية رئیس من بقرار يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 الجبل رأس ببلدية رئیس متصرّف رتبة الى بترقیة متعلق 2020 أوت 06 في مؤرخ الجبل
  ..............................................................................................2020 سنة بعنوان

 رأس بلدية رئیس من بقرار يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 الجبل رأس ببلدية رئیس متصرّف رتبة الى بترقیة يتعلق 2020 أوت 06 في مؤرخ الجبل
 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان

 بوعرادة
 داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ......................................................2020 سنة بعنوان بوعرادة بلدية لفائدة العمومیة

 داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ......................................................2020 سنة بعنوان بوعرادة بلدية لفائدة العمومیة

 سوسة
 السادة و السیدات بتكلیف يتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 الجنزري حسیبة و الفتوي العروسي و بالحمرة عربیة و المديمغ حمودة بالحاج سھیل
 ...................................................سوسة لبلدية العقاري المخزون تطوير على للعمل

 المتفرع الشارع بتسمیة يتعلق 2020 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ...مھني على و جلول باسم العوينات بحي الرياض مفترق حدود إلى مساكن مفترق من
 المتفرع الشارع بتسمیة يتعلق 2020 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 ..الملولي الحبیب باسم العوينات بحي مساكن مفترق حدود إلى األحد سوق مفترق من
 بین الرابط الشارع بتسمیة يتعلق 2020 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 .............الفقیه بن الھادي دمحم باسم الزھراء بحي الزيت ديوان و المالیة القباضة مفترق
 الحديقة بتسمیة يتعلق 2020 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 نوبل باسم 3 سھلول بحي المستقبل نھج و الدين نور أحمد شارع بین المتموقعة
 ....................................................................................................2016 للسالم

 فتح آجال في بالتمديد يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 ...............................................أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 سوسة حمام
 استغالل معالیم بمراجعة يتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 ...............................................................................................الرياضیة المنشآت
 النفیضة

 بلدية رئیس من بقرار يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار صرفمت رتبة إلى للترقیة

 ................................................................................................... النفیضة بلدية
 بوفیشة

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .................................................................................................بالملفات داخلیة

 مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 .................................................................................................بالملفات داخلیة

 مناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 .......................................................................................للترقیة بالملفات داخلیة

 داخلیة مناظرات بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 .................................................................................................للترقیة بالملفات
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 داخلیة مناظرات بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 .................................................................................................للترقیة بالملفات

 تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 .......................................................االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات

 داخلیة مناظرات بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 .................................................................................االستثنائیة للترقیة بالملفات

 تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 .......................................................................للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظراتا

 داخلیة مناظرات بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 .................................................................................................للترقیة بالملفات

 تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 .......................................................................للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات

 بوحجر
 داخلیة مناظرة فتح +ب يتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 ................................................................... 2019 سنة بعنوان بوحجر بلدية لفائدة

 فارسي منزل
 داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 14  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 .........................................................2019  سنة بعنوان فارسـي منزل بلدية لفائدة

 الشراحیل
 البلدي المجلس بمداولة يتعلق 2019 مارس 4  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد مداوالت

 .....................................................................2019 لسنة األولى العادية دورته في
 البلدي المجلس بمداولة يتعلق 2019 ماي 28  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد مداوالت

 .........................................................2019 سنةل الثانیة العادية دورته في بشراحیل
 شاكر منزل

 االمتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2020 أوت 17  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ......................شاكر منزل بلدية لفائدة 5 صنف الثانیة الوحدة من عامل النتداب المھني

 أجیم جربة
 الربط مطالب وضعیة بتسوية يتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ..........................................................................................................بالشبكات
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الوادي حلق

  

 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  مھندس بانتداب يتعلق

  اول مھندس انتداب كیفیة ضبط 
  بلديةال رئیس   

  اإلمام القصیر  امال
------------------  

 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  تقني مساعد بانتداب يتعلق

 مساعد النتداب المناظرة التنظیم كیفیة ضبط قرار
  تقني

  بلديةال رئیس   
  اإلمام لقصیرا  أمال

  

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

 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  تقني مساعد بانتداب يتعلق

  تقنیین مساعدين انتداب

  بلديةال رئیس 
  اإلمام القصیر  أمال

  

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

 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  اعالمیة مخبر تقني بانتداب يتعلق

  اعالمیة مخبر تقني انتداب قرار

  بلديةال رئیس  
  اإلمام القصیر  أمال

  
  

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

 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  اول مھندس انتداب بقرار يتعلق

  اول مھندس انتداب قرار

  بلديةال رئیس
  اإلمام القصیر  امال

  

  

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

 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  تقنیین بانتداب يتعلق

  مختلفة اختصاصات في تقنیین انتداب قلرار

  بلديةال رئیس   
  اإلمام القصیر  امال

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

  الجبل رأس

  

 2020 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 04 في مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئیس من بقـرار يتعلق

 المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط تعلّقي 2020 أوت
 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفّات الّداخلیّة
 لفائدة العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك بالّسلك

  الجبل رأس بلديّة

  ، الجبــــل رأس بلديّــــــــة رئیــــس إنّ   

  ، الّدستور على اإلطّالع بعد      

 في المؤرّخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى     
 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09

  ، المحلّیّة

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و     
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12
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 المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان العام
 لىع و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المرسوم خاصّة و تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد

 1956 ديسمبر 05 في المؤرخ األمر على و    
  ، الجبل رأس بلدية بإحداث المتعلق

 12 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد 819 عـ األمر على و
 لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك
 عدد األمر وخاّصة تّممته أو نّقحته التي النصوص جمیع

  ، 2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    
 و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤرّخ
  ، بالبلديّات لترسیموا الترقیة و االنتداب آلیّات

  : يلــــي مـــا قــــرّر 

 بالملفّات الّداخلیّة المناظرة تنظّم : األوّل الفصل
 المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیّة اإلدارات لمھندسي

 الداخلیة للمناظرة يترّشح أن يمكن : 02 الفصل
 بالسلك رئیس مھندس  رتبة ىإل للترقیة بالملّفات
 إلیه المشار العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك

 و رتبھم في المترّسمون األول المھندسون أعاله
 في األقلّ  على أقدمیّة سنوات (5) شرط فیھم المتوفّر

  . الترّشحات ختم تاريخ في الرتبة ھذه

 المشار بالملفّات الداخلیّة المناظرة تفتح : 03 الفصل
 ولفائدة الجبل رأس بلديّة رئیس من بقرار أعاله لیھاإ

 دون المحلّیّة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان
  . سواھم

  : القرار ھذا ويضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -  

  . الترّشحات قائمة غلق تاريخ -  

  . المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -  

 للمناظرة المترّشحین على يجب : 04 الفصل  
 عن ترّشحھم مطالب يرسلوا أن أعاله إلیھا المشار
 وجوبا المطالب ھذه وتسّجل اإلداري التسلسل طريق

 المترّشح إلیھا ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب
  :التالیة بالوثائق مصحوبة وتكون

  . ذاتیّة سیرة -

 المقّدمة للخدمات المبیّنة الوثائق على يحتوي ملف -
  . رّشحالمت قبل من

 األنشطة يتضّمن المترّشح قبل من إعداده يتم تقرير -
 األخیرتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال

 في المشاركة )         المناظرة فتح لسنة السابقتین
 وعند (.. تكوينیّة دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقیات
 والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء

 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقرير اھذ ويكون
  . المترّشح إلیھا ينتمي التي

 يسّجل ترّشح مطلب كلّ  وجوبا يرفض - : 05 الفصل
 التسجیل تاريخ ويكون الترّشحات قائمة ختم تاريخ بعد

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب

 إلیھا ينتمي التي اإلدارة رئیس يتولّى : 06 الفصل
 وعشرين (0) صفر بین يتراوح عدد إسناد مترّشحال

 خالل المترّشح بھا قام التي لألنشطة تقییما (20)
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین
  : علي باالعتماد

  ، العمل تنظیم -

  ، الخدمة نوعیّة -

  ، والبحوث والتأطیر التكوين أعمال -

  ، علیھا المتحّصل والنتائج المنجزة األعمال -

 الّداخلیّة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 07 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیه المشار
  : بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى المحلّیّة

 المشاركة حق لھم المخوّل المترّشحین قائمة اقتراح -
  ، المناظرة في

 وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقايیس ضبط -
  ، المترّشحین اتملفّ 

 (0) صفر بین يتراوح مترّشح لكلّ  عدد إسناد -
  ، (20) وعشرين

  . ترقیتھم المزمع للمترّشحین النھائیّة القائمة اقتراح -

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولّى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملّفات تقییم

 على باالعتماد جدارةال حسب المترّشحین وترتیب
 الخطط عدد حدود وفي علیھا المتحّصل األعداد مجموع
 عّدة أو مترّشحان تحّصل وإذا شغورھا سدّ  المراد
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 تكون النقاط من المجموع نفس على مترّشحین
 األقدمیّة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولويّة
  .سنّا ألكبرھم األولويّة تعطى

 نھائیّا الناجحین المترّشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملّفات الّداخلیّة المناظرة في

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس
 من وباقتراح الجبل رأس بلديّة رئیس قبل من العمومیّة

  . المناظرة لجنة

 الرّسمیّة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  . المحلّیّة للجماعات

  2020  أوت 04 : في الجبل رأس 

  البلدية رئیس   
  برحیمة  الدين جالل

  

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

 2020 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 04 في مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئیس من بقـرار يتعلق

 بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 أوت
 المشترك سلكبال رئیس مھندس رتبة إلى للتّرقیة

 الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیّة اإلدارات لمھندسي
  2020 سنة بعنوان

 ، الجبــــل رأس بلديّــــــــة رئیــــس إنّ 

 الدستور، على االطّالع بعد

 09 في المؤرّخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
 ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ انونالق على و
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المرسوم خاّصة و تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1956 ديسمبر 05 في المؤرخ األمر على و 
  ، الجبل رأس بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد 819 عـ األمر على و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 أوت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار بالسلك
 مؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئیس من بقـرار يتعلق 2020

 داخلیّة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 أوت 04 في
 بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للتّرقیة بالملّفات
 بلديّة لفائدة العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك

  2020 سنة بعنوان الجبل رأس

  ، الجبــــل رأس بلديّــــــــة رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االطّالع بعد     

 في المؤرّخ 2018 لسنة ـدد29 عـ لقانونا وعلى     
 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09

  ، المحلّیّة

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و     
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12
 المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان العام

 على و اإلدارية بغةالص ذات العمومیة والمؤسسات
 وعلى العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك جمیع
 عدد األمر وخاّصة تّممته أو نّقحته التي النصوص جمیع

  ، 2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    
 و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤرّخ
  ، بالبلديّات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیّات

 04 في المؤرّخ الجبل رأس بلديّة رئیس قرار على و    
 المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط المتعلّق 2020 أوت

 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة
  ، العمومیّة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

   : يلــــي مـــا قــــرّر

 يوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلديّة يفتح : لاألوّ  الفصل
 إلى للترقیة بالملّفات داخلیّة مناظرة 2020 أكتوبر 05
 لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة

  . 2020 سنة بعنوان العمومیّة اإلدارات

 شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حّدد : 02 الفصل
  .( 01) واحدة بخطّة

 04 يوم الترّشحات ةقائم ختم يقع : 03 الفصل
  . 2020 سبتمبر

   2020 أوت 04 : في الجبل رأس   

  

  البلدية رئیس   
  برحیمة  الدين جالل
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 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 06 في مؤرخ الجبل رأس بلدية رئیس من بقرار يتعلق

 رئیس متصرّف رتبة الى بترقیة متعلق 2020 أوت
  . 2020 سنة بعنوان الجبل رأس ديةببل

 في مؤرخ الجبل رأس بلدية رئیس من قرار بمقتضى
 متصرف فنیش سندس السیدة ترتقي 2020 أوت 06

 رئیس متصرّف رتبة الى الجبل رأس ببلدية مستشار
  2020أوت  06 من ابتداء وذلك الجبل رأس ببلدية

  

  البلدية رئیس    
  برحیمة  الدين جالل 

  

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

 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 06 في مؤرخ الجبل رأس بلدية رئیس من بقرار يتعلق

 رئیس متصرّف رتبة الى بترقیة يتعلق 2020 أوت
  . 2020 سنة بعنوان الجبل رأس ببلدية

 في مؤرخ الجبل رأس بلدية رئیس من قرار بمقتضى
 متصرف زقيالر ابتسام السیدة ترتقي 2020 أوت 06

 رئیس متصرّف رتبة الى الجبل رأس ببلدية مستشار
  2020  أوت 06 من ابتداء وذلك الجبل رأس ببلدية

  

  البلدية رئیس    
  برحیمة  الدين جالل

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

  بوعرادة

 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق
 االداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة الى تثنائیةاالس

 بوعرادة بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك
  2020 سنة بعنوان

 2020 أوت 17 في مؤرخ بوعرادة بلدية رئیس من
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 االداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة الى االستثنائیة

 بوعرادة بلدية لفائدة عمومیةال لالدارات المشترك
  .2020 سنة بعنوان

  بوعرادة، بلدية رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

    المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط قالمتعل 1983 ديسمبر

 و المحلیة الجماعات و                الدولة ألعوان
 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري 25 في

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 للترقیة التناظر كیفیة و مقايیس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

  :يـلـــي مـــا رقـــــــــــر

 30 يوم ولفائدتھا بوعرادة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األيام و 2020 أكتوبر

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل
  .(1) واحدة

 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل    
  .2020 سبتمبر

  .................... : في بوعرادة

       

  البلدية رئیس   
  المجول بن  المنجي
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 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 االداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى ستثنائیةاال
 بوعرادة بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان

 2020 أوت 17 في مؤرخ بوعرادة بلدية رئیس من
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 االداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة
 بوعرادة بلدية لفائدة العمومیة راتلالدا المشترك

  .2020 سنة بعنوان

  بوعرادة، بلدية رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

    المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلیة الجماعات و  الدولة ألعوان
 النصوص جمیع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فريفی 25 في

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 للترقیة التناظر كیفیة و مقايیس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 30 يوم ولفائدتھا بوعرادة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األيام و 2020 أكتوبر

 بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 بوعرادة ببلدية العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة بعنوان

 بخطتان للتناظر ةالمعروض الخطط عدد حدد :2الفصل
(2).  

 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل    
  .2020 سبتمبر

  .................... : في بوعرادة

  البلدية رئیس  
  المجول بن  المنجي

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

  سوسة
 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 بالحاج سھیل السادة و السیدات بتكلیف يتعلق
 و الفتوي العروسي و بالحمرة عربیة و المديمغ حمودة

 العقاري المخزون تطوير على للعمل الجنزري حسیبة
  سوسة لبلدية

 حمودة بالحاج سھیل السادة و السیدات تكلیف قرار
 حسیبة و الفتوي العروسي و بالحمرة عربیة و المديمغ
 لبلدية العقاري المخزون تطوير على للعمل الجنزري
  سوسة

  البلدية ئیسر 
  خالد اقبال دمحم

  

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

 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 مفترق من المتفرع الشارع بتسمیة يتعلق 2020
 باسم العوينات بحي الرياض مفترق حدود إلى مساكن

  مھني على و جلول

 إلى مساكن مفترق من المتفرع الشارع تسمیة قرار
 و جلول باسم العوينات بحي الرياض مفترق حدود
  مھني على

  البلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 مفترق من المتفرع الشارع بتسمیة يتعلق 2020

 العوينات بحي مساكن مفترق حدود إلى األحد سوق
  الملولي الحبیب باسم
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 األحد سوق مفترق من عالمتفر الشارع تسمیة قرار
 باسم العوينات بحي مساكن مفترق حدود إلى

  الملولي الحبیب

  البلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 مفترق بین الرابط الشارع بتسمیة يتعلق 2020
 دمحم باسم الزھراء بحي الزيت ديوان و المالیة القباضة
  الفقیه بن الھادي

 المالیة القباضة مفترق بین الرابط الشارع تسمیة قرار
 بن الھادي دمحم باسم الزھراء بحي الزيت ديوان و

  الفقیه

  البلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 شارع بین المتموقعة الحديقة بتسمیة يتعلق 2020

 3 سھلول بحي المستقبل نھج و الدين نور أحمد
  2016 للسالم نوبل باسم

 نور أحمد شارع بین المتموقعة الحديقة تسمیة قرار
 نوبل باسم 3 سھلول بحي المستقبل نھج و الدين

  2016 للسالم

  البلدية رئیس   
  خالد اقبال دمحم 

  

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

 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة فتح آجال في بالتمديد يتعلق

  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة فتح آجال في التمديد في قرار
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سوسة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان

  لبلديةا رئیس 
  خالد اقبال دمحم

  

  سوسة حمام

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  الرياضیة المنشآت استغالل معالیم بمراجعة يتعلق

 المنشآت استغالل معالیم بمراجعة يتعلق قرار
 والقاعة الحوار بوعلي البلدي الملعب ) الرياضیة
 تهجلس في البلدي المجلس لمداولة تبعا (المغطات

  .2019 ديسمبر 30و 27 بتاريخ المنعقدة االستثنائیة

  البلدية رئیس
  القلي  لیلى

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

  النفیضة

 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدية رئیس من بقرار يتعلق

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020
 بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى رقیةللت بالملفات

 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  . النفیضة

 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدية رئیس من قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
   . النفیضة بلدية لفائدة ومیةالعم لإلدارات المشترك

  النفیضة بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

   المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 امالع األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011
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 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسیم و والترقیة االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25 في

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة يتعلق 2020 فیفري 27

  وأعضائھا

 المؤرخ المحلیة الشؤون لوزير النموذجي القرار وعلى
 تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 جويلیة14 في

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 عمومیةال لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  البلديات لفائدة

  يــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل?
 اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن :يالثان الفصل?
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 أعاله إلیه المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المتصرفون

 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)
  .الترشحات ختم تاريخ

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :ثالثال الفصل?
 النفیضة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار
 الذين المتصرفین مجموع من األقل على ? 35 بنسبة

 الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط فبھم تتوفر
  .سواھم دون النفیضة بلدية إلى بالنظر

  : القرار ھذا ويضبط

   للتناظر لمعروضةا الخطط عدد  -          

  الترشحات قائمة غلق تاريخ  -         

  المناظرة فتح تاريخ  -         

 للمناظرة المترشحین على يجب : الرابع الفصل?
 لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا المشار

  :التالیة بالوثائق مصحوبة النفیضة بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 بھا قام التي االقتضاء عند والعسكرية مدنیةال

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
  .ينوبه من أو اإلدارة

 الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .العمومیة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالیة الرتبة

 حالة آلخر بطالضا القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر للمعني إدارية

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

  التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 سنوات (05) الخمس خالل العون على المسلطة

 تثبت شھادة أو  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة
  . تأديبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو

 في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 اإلدارة قبل من المنظمة  التكوين دورات  أو الملتقیات

 علیھا المتحصل القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و
 (05) للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في

   المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير-
 قام التي األعمال و األنشطة يتضمن المترشح يعده

 ومقترحات المناظرة لفتح السابقتین السنتین خالل بھا
 مصحوبا التقرير ھذا ويكون وتحسینھا تطويرھا

  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات

 ترشح مطلب كل وجوبا يرفض الخامس الفصل?
 تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ بعد يسجل

 تاريخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل
  . اإلرسال

 المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل?
 وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة
  . المحلیة الشؤون

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى     
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 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المناظرة في شاركةالم حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  . الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 للمترشح المباشر الرئیس يتولى :السابع الفصل?
 والعشرين(0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد إسناد
 وإتقانه هبعھدت المنوطة للمھام أدائه عن يعبر (20)

  .لعمله أدائه في

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل?
 للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا

  :التالیة

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوين-
 السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل

   . المناظرة فتح لسنة

 األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة-
  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 7 بالفصل إلیه والمشار

  .أعاله 4 لفصلبا إلیه المشار النشاط تقرير-

 أخرى مقايیس إضافة  المناظرة لجنة  ألعضاء ويمكن
 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة
 والعشرين (0) بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند
(20) .  

 إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :التاسع الفصل?
 ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم هأعال

 باالعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب و  القرار
 عدد حدود وفي علیھا المتحصل األعداد  مجموع على

 أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة

 أقدمیتھم تساوت وإذا  الرتبة في ألقدمھم األولوية
  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى

 الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل ?
 رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في نھائیا
  . المناظرة لجنة من وباقتراح النفیضة بلدية

 بالجريدة القرار ھذا ينشر : عشر الحادي الفصل?
 االلكترونیة البوابةو المحلیة للجماعات الرسمیة

  .للبلدية اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات

                                                          
  2020 أوت 14 في :النفیضة

  البلدية رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد 
  

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

  
  بوفیشة

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 2020 أوت 25 في مؤرخ بوفیشة بلدية رئیس من
 بالملفات داخلیة مناطرة تنطیم كیفیة بضبط يتعلق

 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة
  بوفیشة بلدية لفائدة لإلدارة المعماريین المھندسین

  البلدية رئیس   
  المزوغي  هللا عبد 

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 2020 أوت 25 في مؤرخ بوفیشة بلدية رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 المعماريین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  2020 سنة بعنوان بوفشة بلدية لفائدة لإلدارة

  

  البلدية رئیس  
  المزوغي  هللا عبد
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 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

  للترقیة

 2020 أوت 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من
 بالملفات الداخلیة لمناظراتا تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
  . بوفیشة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

  

  البلدية رئیس    
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق

 2020 أوت 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  . 2020 سنة بعنوان بوفیشة بلدية لفائدة

  

  البلدية رئیس  
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق

 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من              
 بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق 2020 أوت

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
 بوفیشة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  . 2020 سنة انبعنو

  

  البلدية رئیس  
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

  االستثنائیة للترقیة

 2020 أوت 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من  
 بالملفات الداخلیة ناظراتالم تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  . بوفیشة

  البلدية رئیس  
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرات بفتح يتعلق

  االستثنائیة

 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من              
 بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق 2020 أوت

 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  . بوفیشة

  البلدية رئیس  
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

  للترقیة

 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من              
 المناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 أوت

 سرئی تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . بوفیشة بلدية

  البلدية رئیس  
  المزوغي  هللا عبد
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 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق

 2020 أوت 25 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من  
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرات بفتح يتعلق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني

  . 2020 سنة بعنوان بوفیشة بلدية لفائدة العمومیة

  البلدية رئیس   
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

  للترقیة

 جويلیة 15 في مؤرخ بوفیشـة بلديـة رئـیس من 
 الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  . بوفیشة

  البلدية رئیس  
  مزوغيال  هللا عبد

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

  بوحجر

 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2019 سنة بعنوان بوحجر بلدية لفائدة العمومیة

 للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة بوحجر ببلدية يفتح
    مستشار متصرف رتبة إلى

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
     2019 سنة بعنوان بوحجر بلدية

  02:ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 أكتوبر 02 :الترشحات فتح تاريخ

  .2020 نوفمبر 02 :الترشحات ختم تاريخ

  البلدية رئیس    
  المحمدي الوھاب عبد

  

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

  فارسي منزل

 2020 أوت 14  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  سنة بعنوان فارسـي منزل بلدية لفائدة العمومیة

2019  

 نوفمبر 16 يوم ولفائدتھا فارسي منزل ببلدية تفتح
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
 عدد وحّدد 2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات
 وتختم (1) واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط

  . 2020 أكتوبر 16 يوم الترشحات

  

  البلدية رئیس
  المبروك  حسن

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

  الشراحیل

 مارس 4  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد مداوالت
 دورته في البلدي المجلس بمداولة يتعلق 2019
  2019 لسنة األولى العادية

 دورته في بشراحیل البلدي المجلس جلسة محضر
  .2019 لسنة األولى العادية

   

  البلدية رئیس
  نصر بن  خلیفة

  

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

 ماي 28  في مؤرخ 2019   لسنة 6 ددع مداوالت
 في بشراحیل البلدي المجلس بمداولة يتعلق 2019

  2019 لسنة الثانیة العادية دورته

 دورته في بشراحیل البلدي المجلس جلسة محضر
   2019 لسنة الثانیة  العادية

  البلدية رئیس
  نصر بن  خلیفة
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  شاكر منزل

  

 2020 أوت 17  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 النتداب المھني االمتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق
 منزل بلدية لفائدة 5 صنف الثانیة الوحدة من عامل
  شاكر

 من عامل النتداب المھني االمتحان بفتح يتعلق قرار
  شاكر منزل بلدية لفائدة 5 صنف الثانیة الوحدة

  البلدية رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

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

  أجیم جربة

 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  بالشبكات الربط مطالب وضعیة بتسوية يتعلق

  ، اطالعه بعد آجیم جربة بلدية رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018  لسنة 29 عدد القانــــون على 
 األساسي القانــون بإصدار المتعلــق و 2018 ماي

  . 391 و 140 الفصل منه خاصة و ةالمحلـی للجماعات

 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  . آجیم جربة بلدية بإحداث المتعلق 1985 افريل

 جوان 30 بتاريخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018   

 جويلیة 30 بتاريخ جديد بلدية رئیس تنصیب وعلى
2019  

   يــــــلي ما قــــــرر

 الربط ملفات في للنظر لجنة حداثإ : األول الفصل
  : من تتكون بالشبكات

   ينوبه من أو البلدية رئیس-

  األشغال لجنة عن ممثل-

   االجتماعیة الشؤون لجنة عن ممثل-

  البیئیة الشرطة عن ممثل-

   الفنیة المصلحة عن ممثل-

   البلدية الدوائر رؤساء-

 ةاالستثنائی بالحاالت القرار ھذا يعنى : الثاني الفصل
 وال 2020 ديسمبر 31 حتى بالشبكات الربط لمطالب

 اطار في وضعیة لتسوية المقدمة بالحاالت يعنى
  .بناء رخصة

 ملفات على الموافقة إسناد يتم : الثالث الفصل
 ديسمبر موفى البناء تامة و بالسكان اآلھلة البناءات
 العمرانیة للخصائص محترمة تكون والتي 2020
  . ھیئةالت ألمثلة و للمنطقة

 أصحاب على مالیة خطايا توظف :الرابع الفــــصـــل
 البناء لرخصة المخالفة أو ترخیص بدون المقامة البنايات

  . بالشبكات الربط مطالب تقديم عند

 األخذ  مع المعالیم احتساب يتم : الخامس الفصـــل
 موضوع المنجزة للبناية الجملیة المساحة االعتبار بعین
 مثال على باالعتماد العمومیة كاتبالشب الربط طلب
  .طوبوغرافي مسح

 للبنايات بالنسبة المعالیم  :السادس الفصــــل
 كما البناء لرخص المخالفة أو ترخیص بدون المحدثة

   : يلي

 2 م 100 إلى بالنسبة دينار 200 قدره معلوم /1
 مخصصة و رخصة بــدون المنجـزة المساحة من األولى

   الفـردي للسكن

  . ذلك عن يزيد مربع متر كل عن د 20 ظفيو و

 لما زائد منجز مربع متر كل عن د 20 قدره معلوم /2
  . فیه الترخیص تم

 بدون منجز مربع متر كل عن د 30 قدره معلوم /3
 للبنايات بالنسبة فیه الترخیص تم لما زائد أو رخصة

 شخص طرف من الحرفیة و التجارية الصبغة ذات
  .  طبیعي

 بدون منجز مربع متر كل عن د 70 رهقد معلوم /4
 للسكن بالنسبة فیه الترخیص تم لما زائد أو رخصة

 المنجز الوظائف المتعدد  جماعي أوالشبه الجماعي
  . طبیعي شخص طرف من
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 بدون منجز مربع متر كل عن د 400 قدره معلوم /5
 أنواع لكل بالنسبة فیه الترخیص تم لما زائد أو رخصة
 باعث أو معنوي شخص طرف من المنجزة البناء

  .عقاري

 والحرفیة التجارية الصبغة ذات للبناءات بالنسبة /6
  : تقديم يجب

  الكافي بالعدد مآوي•

  المدنیة الحماية طرف من مؤشرة وقائیة دراسة•

  الحامل الھیكل دراسة•

 أعاله المذكورة المعالیم تستخلص : السابع الفصـــل
 بعد و العمومیة بالشبكات الربط تراخیص تسلیم قبل

 طلبات في للنظر المحدثة قارة الغیر للجنة موافقة
  .العمومیة بالشبكات الربط

 مسح بمثال وجوبا الربط مطالب ترفق : الثامن الفصل
 يبین بالجدول مدرج مساح طرف من معد طوبوغرافي

  . القانونیة والتراجعات المغطاة المساحة

 وقابض مآجی جربة بلدية عام كاتب : التاسع الفصل
 بتنفیذ يخصه ما في منھما كل مكلفان بآجیم المالیة
  .القرار

                                                                
  البلدية رئیس                                       

  حديد بن  مسعود
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