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  المحلية الجماعات

  جندوبة

  

 يتعلق 2019 أوت 6  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 الخصوصية التراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة ضبط بقرار

  العامة والنظافة الصحة لحفظ

ــة  والبيئة المحلية الشؤون وزارة التونسية الجمهورية  جندوبـة بلديـ
ـــدد ــــة جندوبة لبلدية البلدي للمجلس الثةالث العادية الدورة عــــ  لسنــــ
 تحديد  :مداولةالموضوع مضمون2019 أوت 01 الخميس2019

 الصحة لحفظ الخصوصية التراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة
 01 الخميس يــوم  من صباحا التاسعة  الساعة على      العامة والنظافة

 هذه اجتماع البلدية رئيس  العيادي عمار السيد ترأس  2019 أوت
 إستدعاءات إثر وعلى 2019 لسنة الثالثة العادية دورتها في األخيرة
 إلى وجهت 2019 جويلية 22 بتاريخ  4609 عدد تحت مسجلة فردية
 المصالح ورؤساء المدني المجتمع مكونات وإلى األعضاء السادة
ـــور ـمبدعوتكـــ أتشرف وبعـد، تحية " نصها هذا بالجهة اإلدارية  لحضــ
ــاع ــه في جندوبـة لبلديــة البلدي المجلس إجتمــ  الثالثة العاديـــة دورتـ

 الساعة على  2019 أوت 01 الخميس يــــوم وذلـك  2019  لسنة
 تقارير درس-: التالية المواضيع في للنظر البلدية بمقر صباحا التاسعة
 اإلستخالصات تابعةم-البلدية المشاريع تنفيذ متابعة-البلدية اللجان
 عضو استقالة في النظر-البلدية الديون تطهير مخطط متابعة-البلدية
 أصول على الحصول بعد تجاريين محلين وضعية تسوية طلب-بلدي
 لحفظ الخصوصية التراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة ضبط-تجارية
 رخص وسحب إسناد مبدأ على المصادقة-العامة والنظافة الصحة

 بفضاءات الوقتي اإلشغال معلوم تحديد-الجملة بسوق البيع الءوك
 عين على المبالغ إلستخالص مقابيض وكيل وتكليف  اإلنتصاب

 التصرف منظومة لتشغيل دراسات مكتب تعيين مقترح في النظر-المكان
 المثقلة المعاليم بعض ومراجعة طرح على المصادقة-الميزانية موارد في

 لسنة البلدية ميزانية في التنقيح-المبنية وغير المبنية األراضي على
 بمناطق كهربائي محول 04 عدد تركيز طلب- 2019

 الخاصة الشروط وكراسات اإلفتتاحية األسعار على المصادقة-خضراء
 معاوضة مبدأ على المصادقة-2020 لسنة البلدية األسواق بلزمات
 اآلتي  مستشارينال السادة الدولةحضر ملكية على بعقار الكازينو عقار

 البلدي كمال المجلس لرئيس األول المساعد  :إينوبلي  إيناس:ذكرهم

 المساعد  :كرعاوي البلدية بسمة لرئيس الثاني المساعد : بنعثمان
 لرئيس الرابع المساعد  غربي البلدي بلقاسم المجلس لرئيس الثالث

 لتهيئةوا األشغال لجنة رئيس  :العبيدي الرحمان عبدي البلد المجلس
 الدين الالمركزي نور التعاون لجنة رئيس  :غنجاتي العمرانية تقوى

 رئيس :عبيدي والطفولة يونس والشباب الطفولة لجنة رئيس  :عوادي
 لجنة رئيس  :الجوادي رحمة  والتعليم والتربية والثقافة الفنون لجنة

 الديمقراطية لجنة رئيس  :خميري واألسرة عبيد المرأة شؤون
 سمير بلدي مستشار  :خلفاوي المفتوحة بسمة والحوكمة يةالتشارك
  توفيق الخدمات وإسداء اإلدارية الشؤون لجنة رئيس  : الخزري

  حليم بلدي مستشار :طويرهري ناريمان بلدي مستشار :السلطاني
 :سعيدي بلدي حنان مستشار  :شرفي بلدي رفقة مستشار  :عيادي

 مستشار  :مازني  عادل بلدي مستشار :الهاللي بلدي حسان مستشار
 :سالمي  منير : ذكرهم اآلتي المستشارين السادة بعذر تغيب بلديوقد

 المالية الشؤون لجنة رئيس  :مشرقي بلدي بسمة مستشار 
 المستشارين السادة عذر بدون تغيب التصرفوقد ومتابعة واإلقتصادية

 مستشار  :عيادي بلدي فطيمة مستشار :قاسمي منية   : ذكرهم اآلتي
بلدي  مستشار  :عوادي بلدي كمال مستشار  :غزواني بلدي وداد

بلدي  مستشار  :العيادي بلدي إنصاف مستشار  :الحيدري صالح
 بلدي عمر مستشار  :الخزري رامي بلدي  مستشار  :الورغي رمزي

 والتواصل اإلعالم لجنة رئيس  :خميري  خولة بلدي مستشار :المناعي
  بلدي مستشار  :عوادي بلدي سماح مستشار: يمازن  أريج والتقييم
 بلديكما مستشار :معروفي بلدي نائلة مستشار  :السلطاني مبروك
 وهم المدني المجتمع وممثلي المواطنين من ثلة أيضا الجلسة حضر

 تقني :سلطاني علي محمد-البيئية الشرطة : ماجري نبيل-:التوالي على 
 رابح-والصفقات المالية حةمصل رئيس :خليفي سامي-جندوبة ببلدية

 مالزم :خزري محسن-أستاذ :الكحالوي األمين-متقاعد :الستيتي
 الشركة باقليم الدراسات مصلحة رئيس :غنجاتي الهام-بلدية شرطة

 التراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة تحديد.والغاز للكهرباء التونسية
 القانون تضياتلمق تنفيذا العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصية

 بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد
 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد والقانون المحلية الجماعات مجلة
 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقيح المتعلق 2016 أفريل 05

 الصحة حفظ تراتيب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ
 المدينة تنظيم على وعمال. المحلية للجماعات عةالراج بالمناطق
 والتي المواطن راحة تقلق أصبحت التي المظاهر من لجملة والتصدي

 المجلس أنظار على يعرض القانون يقتضيه ما حسب زجرها وجب
 حول 2019 جويلية 19 بتاريخ المنعقد البلدي المكتب مقترح البلدي
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 عمال القانون اقتضاها خالفاتالم من جملة عن الالزمة الخطايا تحديد
 أعاله المذكور 2016 لسنة 30 عدد القانون من ثالثا 10 بالفصل
 قبل من المقترحة الخطية الخطيةمقدار المخالفةمقدار:يلي كما وذلك

 إلى 300 أنواعهمن بجميع الفوضوي االنتصاب01البلدي المكتب
 اعةزر أو بأشغال القيام02د 300البلدي المكتب مقترح  د 1000
 المحلية الجماعات من ترخيص دون أنواعها بشتى أشجار أو نباتات

 المكتب مقترح د 1000 إلى 300 والعموميةمن الخضراء بالمناطق
 بالمترجلين الخاص الرصيف على تغييرات إدخال03د 300 البلدي

 مقترح د 1000 إلى 300 المحليةمن الجماعات من ترخيص دون
 بناء أو إسمنتية أو حديدية عمدةأ إقامة04د 500البلدي المجلس

 وبالطريق الرصيف على المدينة وجمالية العامة بالمصلحة يضر جدار
 اإلضرار05د 500 البلدي المكتب مقترح د 1000 إلى 300 العاممن
 د 1000 إلى 300 العموميمن للتنوير الكهرباء وفوانيس بأعمدة
 دون العام بالطريق إصالحات إقامة06د 500 البلدي المكتب مقترح

 المكتب مقترح د 1000 إلى 300 المحليةمن الجماعات من ترخيص
 تلويث شأنها من التي المعطبة السيارات وضع07د 1000البلدي
 د 1000 إلى 300 من العمومية باألماكن المرور حركة وتعطيل المكان
 على نوعه كان مهما سياج إقامة08د 500 البلدي المكتب مقترح

 300  البلدي المكتب مقترح د 1000 إلى 300 الرصيفمن
 مقترح د 1000 إلى 300 من والتوجيه المرور بعالمات اإلضرار09د

 من ترخيص بدون السرعة مخفض إقامة10د 300 البلدي المكتب
 العشوائيمن الذبح11د 500البلدي المكتب مقترح د 1000 إلى 300
 دون العام بالطريق الحفالت إقامة12د 500د 1000 إلى 300

 غلق13د 300البلدي المكتب مقترح د 1000 إلى 300 من رخيصت
 إلى 300 من ترخيص دون السكنية بالمركبات المشتركة الممرات
 ترخيصمن بدون البناء14د 1000البلدي المكتب مقترح د 1000
 فضالت إلقاء15د 300البلدي المكتب مقترح د 1000 إلى 300

 مقترح د 1000 إلى 300 من عشوائية بصفة الصحية النشاطات
 دون اإلشهار والفتات عالمات تركيز16د 1000 البلدي المكتب

 تركيز17د 300البلدي المكتب مقترح د 1000 إلى 300 ترخيصمن
 مقترح د 1000 إلى 300 ترخيصمن دون العمومية األماكن في كاميرا
 دون العمومي بالملك األشجار قص أو تقليع18د 500البلدي المكتب

 دوإثر 1000البلدي المكتب مقترح د 1000 ىإل 300 ترخيصمن
 البلدي المكتب قبل من المقترحة الخطايا مقدار في والنقاش التداول
 مخفض إقامة حول المقترحة الخطية بتعديل الحاضرون األعضاء طالب

 د 300 و دينار 500 من ترخيص بدون والبناء ترخيص بدون السرعة
 التصويت على وضوعالم عرض وبعد. أقصى كمقدار د 1000 إلى

 بأغلبية الترفيع هذا على الحاضرين البلدي المجلس أعضاء صادق
 عمال البلدي المجلس ألعضاء الجملي العدد ثلث من وبأكثر األعضاء
 سبعة وافق حيث المحلية الجماعات مجلة من 221 الفصل بأحكام
 من كل التصويت عن وامتنع البلدي المكتب مقترح على عضوا عشر

 تقدم لما واعتبارا.سعيدي وحنان غربي بلقاسم الجوادي، رحمة السادة

 الخطايا على الحاضرين أعضائه بأغلبية البلدي المجلس صادق ذكره
 للفوضى للتصدي تطبيقها على الحرص بضرورة مطالبين المذكورة
 الجدول بيانات وفق وذلك  البلدية والتراتيب القوانين خرق وظاهرة
 المكتب قبل من المقترحة الخطية الخطيةمقدار المخالفةمقدار: التالي

 االنتصاب01البلدي المجلس قبل من عليها والمصادق البلدي
 قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300 أنواعهمن بجميع الفوضوي
 بشتى أشجار أو نباتات زراعة أو بأشغال القيام02د 300المجلس
 الخضراء قبالمناط المحلية الجماعات من ترخيص دون أنواعها

 300المجلس قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300 والعموميةمن
 من ترخيص دون بالمترجلين الخاص الرصيف على تغييرات إدخال03د

 قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300 المحليةمن الجماعات
 يضر جدار بناء أو إسمنتية أو حديدية أعمدة إقامة04د 500المجلس

 العاممن وبالطريق الرصيف على المدينة وجمالية العامة بالمصلحة
 اإلضرار05د 500المجلس قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300
 د 1000 إلى 300 العموميمن للتنوير الكهرباء وفوانيس بأعمدة

 بالطريق إصالحات إقامة06د 500المجلس قبل من عليه المصادق 
 د 1000 إلى 300 المحليةمن الجماعات من ترخيص دون العام

 المعطبة السيارات وضع07د 1000المجلس قبل من عليه المصادق 
 العمومية باألماكن المرور حركة وتعطيل المكان تلويث شأنها من التي
 500 المجلس قبل من عليه المصادق  د1000 إلى 300 من
 د 1000 إلى 300 الرصيفمن على نوعه كان مهما سياج إقامة08د
 المرور بعالمات اإلضرار09د 300المجلس لقب من عليه المصادق 

 300المجلس قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300 من والتوجيه
 د 1000 إلى 300 من ترخيص بدون السرعة مخفض إقامة10د
 300 العشوائيمن الذبح11د 1000المجلس قبل من عليه المصادق 

 التالحف إقامة12د 500المجلس قبل من عليه المصادق د 1000 إلى
 من عليه المصادق د 1000 إلى 300 من ترخيص دون العام بالطريق

 السكنية بالمركبات المشتركة الممرات غلق13د 300 المجلس قبل
 قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300 من ترخيص دون

 د 1000 إلى 300 ترخيصمن بدون البناء14د 1000المجلس
 النشاطات فضالت اءإلق15د 1000 المجلس قبل من عليه المصادق 

 قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300 من عشوائية بصفة الصحية
 ترخيصمن دون اإلشهار والفتات عالمات تركيز16د 1000 المجلس

 تركيز17د 300المجلس قبل من عليه المصادق  د 1000 إلى 300
 د 1000 إلى 300 ترخيصمن دون العمومية األماكن في كاميرا

 األشجار قص أو تقليع18د 500المجلس قبل من عليه المصادق 
 عليه المصادق  د 1000 إلى 300 ترخيصمن دون العمومي بالملك

                                                      د 1000المجلس قبل من
      

  البلديـــــــــة رئيـــــس 

 عيادي  عمار
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 التراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة ضبط قـــــــــــرار
 بلدية رئيس إن 436 العامةرقم والنظافة الصحة لحفظ الخصوصية

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون إطالعه،على بعد جندوبة
 وعلى. المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 2016 أفريل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون
 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقيح المتعلق

 بالمناطق الصحة حفظ تراتيب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14
 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى.المحلية للجماعات الراجعة

 المجلس مداولة وعلى.جندوبة بلدية بإحداث المتعلق 1887
 01 ريخبتا المنعقدة الثالثة العادية دورته في جندوبة لبلدية البلدي

 المتعلقة................... بتاريخ عليها والمصادق 2019 أوت
 والنظافة الصحة حفظ تراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة بضبط
 الخطايا قيمة حددت : األول الفصل : يلي ما قـــــــــــــرر.العامة

 والنظافة الصحة لحفظ الخصوصية التراتيب لمخالفة اإلدارية
 الفوضوي االنتصاب01 الخطية المخالفةمقدار  : يلي كما ـةالعامــــ
 أشجار أو نباتات زراعة أو بأشغال القيام02د 300أنواعه بجميع
 بالمناطق المحلية الجماعات من ترخيص دون أنواعها بشتى

 الخاص الرصيف على تغييرات إدخال03د 300والعمومية الخضراء
 إقامة04د 500ليةالمح الجماعات من ترخيص دون بالمترجلين

 العامة بالمصلحة يضر جدار بناء أو إسمنتية أو حديدية أعمدة
 اإلضرار05د 500العام وبالطريق الرصيف على المدينة وجمالية
 إقامة06د 500العمومي للتنوير الكهرباء وفوانيس بأعمدة

 1000المحلية الجماعات من ترخيص دون العام بالطريق إصالحات
 وتعطيل المكان تلويث شأنها من التي عطبةالم السيارات وضع07د

 كان مهما سياج إقامة08د 500 العمومية باألماكن المرور حركة
 والتوجيه المرور بعالمات اإلضرار09د 300الرصيف على نوعه

 الذبح11د 1000 ترخيص بدون السرعة مخفض إقامة10د 300
 ترخيص دون العام بالطريق الحفالت إقامة12د 500العشوائي

 ترخيص دون السكنية بالمركبات المشتركة الممرات غلق13د 300
 فضالت إلقاء15د 1000ترخيص بدون البناء14د 1000
 عالمات تركيز16د 1000 عشوائية بصفة الصحية النشاطات
 األماكن في كاميرا تركيز17د 300ترخيص دون اإلشهار والفتات
 بالملك األشجار قص أو تقليع18د 500ترخيص دون العمومية
 المعدات حجز يقع : الثاني دالفصل 1000ترخيص دون العمومي
 ايداعها ويقع المخالفة ارتكاب في المستعملة النقل ووسائل

 الكاتب : الثالث الفصل.مسبق تنبيه دون البلدي الحجز بمستودع
 بالتنسيق مكلفان البيئية الشرطة مكتب ورئيس جندوبة لبلدية العام
 والقابض الوطني الحرس إقليم مدير الوطني، األمن إقليم مدير مع

  رالقرا هذا لتنفيذ البلدي

  بلدية رئيس 

  عيادي  عمار

  العيون حاجب

  

 يتعلق 2019 أكتوبر 23  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 لمجلة المخالفة العربات عن المستخلصة بالخطايا  يتعلق بقرار

  الطرقات

 المخالفة باتالعر عن المستخلصة الخطايا مقادير يحدد قرار
  . الّطرقات لمجلة

  بلدية رئيس

  نصري  االزهر
  

  الصغرى القلعة
  

 2019 فيفري 12  في مؤرخ 2019   لسنة 30 عدد قرار
  الصغرى بالقلعة االجر  مصنع بقرار يتعلق

  :االول الفصل

 مقره الكائن الصغرى بالقلعة االجر مصنع نشاط حاال يوقف
 بها التجارية الحركية منع و الصغرى بالقلعة 2 كلم سوسة بطريق

 و الوقاية و السالمة شروط توفير لعدم منها التزود أو لتزويدها
 شكله في المصنع هذا نشاط يشكله الذي الجسيم للخطر و البيئة

 الى باالضافة برمتها المنطقة مواطني و عماله صحة على الحالي
 التراتيب و للتقارير المصنع هذا نشاط مطابقة و احترام عدم

 قرار على الحصول عدم ذلك من المجال في العمل بها الجاري
  . الثاني الصنف من مرتبة مؤسسة استغالل و فتح في ترخيص

  :الثاني الفصل

 القرار  هذا صدور بعد المؤسسة استغالل مواصلة حالة في
 طبقا عليها المنصوص للعقوبات  المؤسسة تتعرض البلدي

  . الالمج في العمل بها الجاري للتراتيب

  : الثالث صلفال

  .امضاءه تاريخ من بداية التنفيذ حيز القرار هذا يدخل

  : الرابع الفصل

  :السادة الى القرار هذا في نسخة تحال

   المتوسطة و الصغرى المؤسسات و الصناعة وزير *  

   سوسة والي *  

   المدنية للحماية الوطني للديوان العام المدير *  

   بسوسة المدنية للحماية الجهوي المدير *  

   المحيط لحماية الوطنية للوكالة العام المدير الرئيس *  
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   الصغرى القلعة معتمد *  

   بسوسة للتجارة الجهوي المدير * 

   بسوسة الوطني الحرس اقليم رئيس * 

 للحرس العالمة باالدارة الترابية الوحدات الدارة العام المدير * 
   الوطني

   الصحة بوزارة المحيط  حماية و الوسط ظحف ادارة مدير * 

   للديوانة العام المدير * 

   الصغرى بالقلعة االجر معمل لشركة القانوني الممثل *

 العامة باالدارة الخطرة المواد و المتفجرات و مراقبة ادارة *
   الوطني للحرس

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة
  

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

 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 31 عدد قرار
 محلل رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالميــة تقنيي و محللـي بسلك

2019.  

   :األول الفصل

 19 الخميس يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و 2019 ديسمبر

 العمومية لإلدارات اإلعالميــة تقنيي و محللـي بسلك محلل رتبة إلى
  .2019 سنة بعنوان

   :الثاني الفصل

  .واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

   :الثالث الفصل

  .2019 نوفمبر 19 الثالثاء يوم الترشحات ختم يقع 

    

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة
  

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

 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 32 عدد قرار
 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرارضبط يتعلق

 العمومية لإلدارات   اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك  محلل رتبة إلى
  .  البلديات لفائدة

  : 1 الفصل

 بسلك محلل رتبة إلى رقيةللت بالملفات الداخلية المناظرة تنظم
  ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية وقنيي محللي

  .القرار هذا 

   :2 الفصل

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن
 واضعو العمومية لإلدارات  اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل

 (5 ) خمس شرط مفيه المتوفر و رتبهم في المترسمون البرامج
   الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات

   : 3 الفصل

 من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح
 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و المعنية البلدية رئيس

  .  سواهم دون المحلية

   : القرار هذا يضبط و

   المناظرة فتح اريخت-

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  : 4 الفصل

 يودعوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب 
   : التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -
 من ممضى التلخيص  هذا يكون و المترشح بها قام التي لعسكريةا

  . ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل

 الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة
   ، العمومية

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . الحالية

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

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ -
 اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .برامج واضع رتبة في التسمية منذ
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 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  .  اإلرسال تاريخ

   : 5 الفصل

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط
 تتولى و          ، البيئة  و المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة هذه

 لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -
   المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -
   الغرض في

   قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

   :6 الفصل

 بين يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى

 بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر

  . لعمله أدائه في إتقانه و انضباطه و

  : 7الفصل

    : يلي كما المترشحين فاتمل تقييم مقاييس تضبط 

   للمترشح العامة األقدمية -

   للمترشح الرتبة في األقدمية -

   للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد -

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -

    ، المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل اإلدارة

   المواظبة و السيرة -

 المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -

   أعاله 6 بالفصل إليه

 و (0) الصفر بين يتراوح  عدد مقياس كل إلى يسند و

 قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و  ( 20) العشرين

   المناظرة لجنة أعضاء

   : 8 الفصل

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى
 المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 و عليها المتحصل االعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان تحصل إذا

 األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط
  .سنا همألكبر االولوية تعطى 

   : 9الفصل

 إليها المشار المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط
  . المناظرة لجنة من باقتراح و المعنية البلدية رئيس قبل من أعاله

   :10 الفصل

   المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة
  

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

 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 33 عدد قرار
 تقنــي رتبــة إلى للترقيــة بالملـفــات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق
 بلديــة لفائدة العموميــة لإلدارات المشتــرك التقنـي بالسلــك أول

  .2019 سنة بعنوان الصغرى القلعــة

  :األول الفصل 

 19 الخميس يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح 
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و 2019 ديسمبر

 العموميـة لإلدارات المشتــرك التقني بالسلــك أول تقني رتبة إلى
  .2019 سنة بعنوان

   :الثاني الفصل

  .واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

   :الثالث الفصل

  .2019 نوفمبر 19 الثاءالث يوم الترشحات ختم يقع 

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

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

 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 34 عدد قرار
 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرارضبط يتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى
  .  البلديات لفائدة

  : 1 لفصلا

  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم
 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك 

  .القرار

   :2 الفصل

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن
 قنيونالت العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك  أول تقني

 سنوات (5) خمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون
   الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية
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  : 3 الفصل

 من بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح 
 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و المعنية البلدية رئيس

  .  سواهم دون المحلية

   : القرار هذا يضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   المناظرة  لجنة اجتماع تاريخ-

   : 4 الفصل

 يودعوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب

   : التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 من ممضى التلخيص  هذا يكون و المترشح بها قام التي العسكرية

  . ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل

 الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -
   ، العمومية

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . ليةالحا

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

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ -
 اإلدارة قبل من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك التي الملتقيات

    ، تقني رتبة في التسمية منذ

 قائمة غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 معرفة على دليال ضبطال بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .  اإلرسال تاريخ

  : 5 الفصل

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط 

 اللجنة هذه وتتولى البيئة،  و المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى

   : بالخصوص

 لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

   . المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و لفاتالم تقييم -
  . الغرض في

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

   :6 الفصل

 بين يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى
 و بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20-0) العشرين و  الصفر

  . لعمله أدائه في إتقانه و  انضباطه

   : 7الفصل

    : يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط

  . للمترشح العامة األقدمية -

  . للمترشح الرتبة في األقدمية -

  . للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد -

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين -
   تقني رتبة في التسمية منذ اإلدارة

   المواظبة و سيرةال -

 المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد -
   أعاله 6 بالفصل إليه

 و (0) الصفر بين يتراوح  عدد مقياس كل إلى يسند و
 قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و  ( 20) العشرين
  . المناظرة لجنة أعضاء

   : 8 الفصل

 الملفات تقييم أعاله ليهاإ المشار المناظرة لجنة تتولى
 المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان تحصل إذا

 االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في  ألقدمهم األولية تكون النقاط
  .سنا ألكبرهم االولوية ىتعط 

   : 9الفصل

 المشــار المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط
 لجنة من باقتراح و المعنية البلديــة رئيس قبــل من أعــاله إليهــا

  . المناظرة

  :10 الفصل

   . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر 

  بلدية رئيس

  ويبورا  سميحة
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 2019 جوان 14  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار يتعلق
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  المحلية بالجماعات

  : 1 الفصل

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم
 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري السلكب

  .القرار

   :2 الفصل

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن
 مستكتبو أعاله إليه المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 5 ) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون الراقنون و اإلدارة
 ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية واتسن (

   .تالترشحا

 أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و المعنية البلدية رئيس من بقرار
  .   سواها دون الصغرى القلعة بلدية إلى

   : القرار هذا يضبط و

   للتناظر عروضةالم الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

    المناظرة لجنة  اجتماع تاريخ-

   : 4 الفصل

 يودعوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب
   : التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -
 هذا ويكون المترشح بها قام التي اإلقتضاء عند سكريةالع

  . ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص 

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . الحالية

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

  . العلمية ائدالشه من لألصل مطابقة نسخة -

 تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -
 خطة في التسمية منذ اإلدارة قبل من مةالمنظ التكوين دورات

  . راقن أو إدارة مستكتب

 سجل ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  . الترشحات

  : 5 الفصل

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط 
 اللجنة هذه وتتولى  البيئة، و المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى

   : بالخصوص

 لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -
   المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -
   الغرض في

   قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

  :6 الفصل

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى 
 المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  . لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

   : 7الفصل

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار  الداخلية المناظرة لجنة تتولى
   : التالية للمقاييس طبقا المعروضة

   للمترشح العامة األقدمية -

   للمترشح الرتبة في األقدمية -

   التعليمي ستوىالم أو الشهائد -

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين -
   راقن أو إدارة مستكتب ربتة في التسمية منذ اإلدارة

   المواظبة و السيرة -

 إليه المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -
   6 بالفصل

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة وصيةخص

 مقياس كل إلى ويسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس
    ( 20) العشرين و (0) رالصف بين يتراوح عدد

  : 8 الفصل

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى 
 حسب رشحينالمت ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة

 حالة في و عليها المتحصل اإلعداد لمجموع طبقا  الجدارة
 تساوت إذا و الرتبة في األقدمية حسب االولوية تعطى التساوي
  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم
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   : 9الفصل

 إليها المشار المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط

  . المناظرة لجنة من باقتراح و المعنية البلدية رئيس قبل من أعاله

   :10 الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

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

 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 36 عدد قرار

 رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك تصرف تبكا

  .2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلديــة

  :األول الفصل

 26 الخميس يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح 

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و 2019 ديسمبر

 لإلدارات المشتــرك اإلداري سلــكبال تصرف كاتب رتبــة إلى

  .2019 سنة بعنوان العمومية

   :الثاني الفصل

  .(2)بخطتان شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

    :الثالث الفصل

  .2019 نوفمبر 26 الثالثاء يوم الترشحات ختم يقع

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

  هالل قصر
  

 يتعلق 2018 أكتوبر 5  في مؤرخ 2018   لسنة 42 عدد قرار

  هالل بقصر البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

 اإلستثنائية دورته في باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق

 البلدي للمجلس الداخلي النظام على 2018 أكتوبر 06 بتاريخ

  2018/2023 النيابية للمدة هالل بقصر

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

 2019 سبتمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 17 عدد قرار

 الوحدة من عامل 13 إلنتداب المهني اإلختبار لجنة بتركيبة يتعلق

  2019 سنة بعنوان األولى

 الوحدة من عامل 13 إلنتداب المهني اإلختبار لجنة تتركب

  : السادة من قصرهالل بلدية لفائدة األولى

                                      البلدية رئيس : القابسي األزهر

   رئيس بصفة :             

                 البلدية عام كاتب رئيس متصرف : المديمــــغ علي

  عضو بصفة :          

                  فني مدير كاهية رئيس مهندس : نصر بن سفيان

  عضو بصفة :            

  البشرية اردبالمو بالتصرف مكلفة إدارة ملحق : بوزويتـــة حياة

  عضو بصفة:           

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 2019 سبتمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار

 األولى الوحدة من عامل 13 عدد إلنتداب مهني إختبار بفتح يتعلق

  2019 سنة بعنوان

 لفائدة األولى الوحدة من  عامل 13 إلنتداب مهني إختبار يفتح

   :التالي النحو على هالل قصر بلدية

  فضالت رافع إختصاص 3 الصف من عملة 9 عدد

  جرار سائق إختصاص 3 الصف من عامل 1 عدد

  حراسة عامل إختصاص 3 الصف من عملة 3 عدد

 ديسمبر 02 يوم  هالل قصر ببلدية المهني اإلختبار ويجرى

  الموالية األيام و 2019

   2019 أكتوبر 31 يوم الترشحات قائمة ختم يقع

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر
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  مالحقال
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