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        راتالقــــرا

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المحلیة الجماعات

  ثابت سیدي

  

 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 إلنتداب مھنیة إختبارات بفتح  .األولى بالوحـدة يتعلق
  .األولى الوحـدة مـن عامل 14 عــدد

 مـؤرخ ثابـــــت سیــــــدي بلديـــــــة رئیس منــررقم 
 إختبارات بفتح  .األولى الوحـدة   يتعلــق فـــــــي

  مـن عامل 14 عــدد إلنتداب مھنیة

   ثابـــــت، سیـــــدي بلديـــــــــــة رئـیس إن

  الدستـــــــــور، على عهإطال عدب

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عــدد األساسي القانون على
 الجماعات بمجلـــــــــة المتعلــق 2018 مــاي 9 في

       المحلیة،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 األساسي النظـــام بضبـط المتعلــق 1983ديسمـبر12

 والمؤسســات المحلیة الجماعاتو الدولة ألعوان العـام
 النصـوص جمیع وعلى اإلداريـة الصبغة ذات العمومیة

 89 عـــــــــــدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
 وعلـى  2011سبتمبر23ي فـ المــــؤرخ 2011 لسنة
 جويلیة18 في المـؤرخ 1967 لسنة 227 عـدد األمر

 األمر وعلى       .ثابـت سیدي ةلبلديـ المحدث 1967
 1998ديسمبر18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد

 بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط والمتعلــق
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة

  .اإلداريــــة الصبغة ذات العمومیة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 درجات بین المطابقة بضبط لقالمتع 1998ديسمبر18

 المحلیة والجماعات الدولة عملة سلك أصناف
 اإلداريـــــة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسـات

  .التأجیر ومستويات

 المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى 
   بتاريـخ المنعقدة ثابـــت بسیدي البلـــدي للمجلس

  2018 جوان 28 

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وألیات صیغ بضبط يتعلق  2019 مارس 22 في

    . بالبلديات والترسیم والترقیة اإلنتداب
  .2019 لسنة ثابت سیدي بلدية میزانیة وعلى

  : يـــلـي ما قـــرر

 إلنتداب مھنیـــــة إختبـــارات تفتـح : األول الفصــل
 الجدول بیانات حسب األولــى الوحـــدة من عملــــة

  : التالي
   العدد            الصنف                   الخطة
  05                               03حراسة عامل
  06                                فضالت رافع

                                      03 رجرا سائق
 ببلديــة المھنیة اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل 

  .الموالیة واأليام 2019 ديسمبر 5 يــوم ثابـت سیدي

 5 يـوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل 
  .2019 برنوفم

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : الرابع الفصل
   .للبلدية اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات

  بلدية رئیس                                           
  الطرودي  محجوب

  

  ھیشر دوار

 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 المناظرة كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019

  راقن كاتب رتبة الیى للترقیة فاتبالمل الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة ھیشر دوار ببلدية يفتح
  راقن كاتب رتبة الى للترقیة

  خطة 02 عدد ترقیتھا المراد الخطط عدد
  02/01/2020     الترشحات ختم تاريخ
    2020 ريفیف    17 المناظرة اجراء تاريخ

  
  بلدية رئیس       

  غربي  مختار       
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  تازركة

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 بروضة االشتراك معلوم في بالترفیع يتعلق 2019
  البلدية األطفال

 بروضة الشھري االشتراك معلوم في الترفیع يقع
 يلي كما 2020 سبتمبر غرة من بداية البلدية األطفال

:  

 يقع الذين لألطفال بالنسبة شھريا دينارا 70 ــ
  . الحضانة اعتبار دون تسجیلھم

 يقع الذين لألطفال بالنسبة شھريا دينارا 95 ــ
  . الحضانة باعتبار تسجیلھم

  بلدية رئیس      
  الجزيري  الرزاق عبد

  

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
 الديون تطھیر مخطط على بالمصادقة يتعلق 2019

  البلدية بذمة المتخلدة

 تطھیر مخطط لىع باإلجماع البلدي المجلس صادق
 على خالصھا والمزمع البلدية بذمة المتخلدة الديون
 علیه المعروضة الرزنامة حسب 2020 سنة میزانیة

  .دينار 51.721 الديون ھذه جملة بلغت وقد

  بلدية رئیس      
  الجزيري  الرزاق عبد

  

  مدين زھرة

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 النتداب المھنیة االختبارات یمتنظ كیفیة بضبط يتعلق
  عملة

 المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق مقرر
   عملة النتداب

  ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من
 المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
  . األولى المجموعة من عملة النتداب

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على عاالطال بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

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

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

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

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و
 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط متعلقال 2006 أفريل

    . احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى

 18 في المؤرخ 1989 لسنة 2509 عدد االمر على و
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1989 ديسمبر
 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

   . اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 ددع الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : يلي ما قــــــرر

 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا األولى الوحدة من عملة النتداب

   .القرار

 أعاله إلیھا المشار ارجیةالخ المناظرة تفتح : 2 الفصل
   :القرار ھذا ويضبط مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار

   . لالنتداب المعروضة الخطط عدد ـ

   . الترشحات قائمة غلق تاريخ ـ

   . المھنیة االختبارات فتح تاريخ ـ

 المشار  الخارجیة المناظرة على تشرف : 3 الفصل
 البلدية رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله الیھا 
  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

  . االختبارات سیر على االشراف و الملفات دراسة-

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-
  . المناظرة في

  . االختبارات مدة و محتوى تحديد-

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-
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 لالختبارات المترشحین ملفات تشتمل : 4 الفصل
  : على أعاله الیھا المشار لالنتداب المھنیة

  : للمناظرة الترشح عند /أ 

 فیه يحدد عادي ورق على مكتوب ترشح مطلب /1
  ، اختاره الذي االختصاص المترشح

  الوطنیة، التعريف بطاقة من نسخة /2

  ، العلمیة الشھادة من نسخة /3

  ، سیاقة رخصة من نسخة /4

  ، المترشح والدة مضمون /5

  ، الزوجة والدة مضمون /6

  األبناء والدة مضمون /7

 المترشح السم حامالن البريد معلوم خالصا ظرفان /8
  وعنوانه،

  : العمل بمراكز التعیین وقبل النھائي القبول بعد /ب

 على يمض لم العدلیة السوابق سجل من مضمون /1
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ

 أكثر تسلیمھما تاريخ على يمض لم والدة مضمونا /2
  أشھر، ثالثة من

 أكثر تسلیمھا تاريخ على يمض لم طبیة شھادة /3
 المؤھالت فیه تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من

 بكامل وظیفته لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة
  الجمھورية، تراب

 وعند العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة /4
  المعادلة، شھادة من لألصل مطابقة نسخة االقتضاء

  . شمسیتان صورتان /5

 القانونیة، السن تجاوز الذي المترشح إلى وبالنسبة .
 إنجاز تثبت بشھادة الذكر سابقة الوثائق إرفاق يجب

 التشغیل بمكتب الترسیم أو فعلیة مدنیة خدمات
  .المستقل والعمل

 المشار للمناظرة الترشح ملفات سلتر : 5 الفصل
 تقبل وال الوصول، مضمون البريد بواسطة أعاله إلیھا

 بلدية ضبط بمكتب مباشرة إيداعھا يتم التي الملفات
 بمكتب مباشرة المطلوبة بالوثائق مرفوقة مدين زھرة

 " التالي بالعنوان مدين زھرة لبلدية المركزي الضبط
 كل يرفض و " مدين زھرة 9030 بورقیبة الحبیب شارع
 جمیع يتضمن لم او المحدد االجل بعد يرد مطلب
  .القرار ھذا من الرابع بالفصل علیھا المنصوص الوثائق

 حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة

   المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية

 الملفات تقییم المناظرة ةلجن تتولى : 7 الفصل
 المقترح العملة في قائمة اعداد و علیھا المعروضة
  : التالیة المعايیر حسب انتدابھم

  . نقطة 40 : األقصى العدد : المترشح سن-

  نقطة 40 : سنة 25 الى 18 من : المترشح سن

 30 : سنة 30 الى ستة 26 من : المترشح سن
  نقطة

  نقطة 20 : سنة 30 من اكثر : المترشح سن

  . نقطة 30 : األقصى العدد : التعلیمي المستوى-

  نقطة 30 : ثانوي

  نقطة 20 : ابتدائي

  نقاط 10 : امي

  . نقطة 30 : األقصى العدد : االجتماعیة الحالة-

  نقطة 30 : أبناء له و متزوج

  نقطة 20 : أبناء له لیس و متزوج

   نقاط 10 : عازب

 يقع السابقة يیرالمعا الى باإلضافة للسواق بالنسبة-
  : التالي العدد احتساب

 : األقصى العدد السیاقة رخصة على صولالح أقدمیة•
  نقطة 20

  نقطة 20 : اكثر او سنوات 05 اقدمیة

  نقطة 15 : سنوات 05 و 03 بین اقدمیة

   نقاط 10 : سنوات 03 من اقل اقدمیة

 االختبار الجراء المترشحین دعوة يتم : 8 الفصل
 المفتوحة الخطط عدد مرات 6 ودحد في التطبیقي 

 للمترشحین التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر
 بین التساوي حالة في و الشخصي لمجموعھم وفقا

  . سنا الكبرھم األولوية تعطى المترشحین

 األولى بالوحدة لالنتداب المترشحون يخضع : 9 لالفص
 على المشرفة اللجنة تتولى و تطبیقیة اختبارات الى
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 من مرقم عدد مترشح كل الى اسناد االختبار ءاجرا
  . (20) عشرين الى (0) صفر

 المقبولین المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى
 الذين المترشحین في قائمتین تقترح و حسب نھائیا
  : نھائیة بصفة قبولھم يمكن

 المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة /أ
 الجدارة ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع وطبقا
   .تسديدھا المزمع المراكز

 في القائمة ھذه إعداد يتم : التكمیلیة القائمة /ب
 المترشحین عدد من تقدير أقصى على % 50 حدود

 عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین
 لم الذين الناجحین ینالمترشح تعويض من االقتضاء
  .عملھم بمراكز يلتحقوا

 األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 10 الفصل
 في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة والقائمة
 من األولى الوحدة من عملة النتداب الخارجیة المناظرة

   . البلدية رئیس قبل

 بالتصريح مدين زھرة بلدية رئیس يقوم : 11 الفصل 
 الناجحین المترشحین واستدعاء األصلیة لقائمةبا

   .عملھم بمراكز لاللتحاق

 على يوما ( 15 ) عشر خمسة أجل انقضاء وبعد
 األصلیة، بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير أقصى
 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیه اإلدارة تتولى

 علیھم بأن بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول مضمونة
 ) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز لتحاقاال

 من ويحذفون للتسمیة رافضین يعتبرون أو وما  ( 15
 تعويضھم ويتم المناظرة في الناجحین قائمة

 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین
 بالقائمة العمل وينتھي .التفاضلي الترتیب حسب

 التصريح بعد تقدير أقصى على أشھر ستة التكمیلیة
   .األصلیة بالقائمة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 12 الفصل
  . المحلیة للجماعات

                                                                
  بلدية رئیس                                            

  المنصوري  سامي

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بمقرر قيتعل

  عملة النتداب المھنیة

 المھنیة االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق مقرر
   عملة النتداب

  ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من
 المھنیة االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
 رلألم تبعا الثانیة المجموعة من عملة النتداب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي
 و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  . بالبلديات الترسیم و الترقیة

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، لیةالمح الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام 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

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و
 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

    . احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى

 18 في المؤرخ 1989 لسنة 2509 عدد االمر على و
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1989 ديسمبر
 و المحلیة الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

   . اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : يلي ما قــــــرر

 باالمتحانات الخارجیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا الثانیة الوحدة من عملة النتداب

   .القرار

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
   :القرار ھذا ويضبط مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار
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   . بلالنتدا المعروضة الخطط عدد ـ

   . الترشحات قائمة غلق تاريخ ـ

   . المھنیة االختبارات فتح تاريخ ـ

 المشار  الخارجیة االمتحانات على تشرف : 3 الفصل
 البلدية رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله الیھا 
  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

  . االختبارات سیر على االشراف و الملفات دراسة-

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین مةقائ اقتراح-
  . المناظرة في

  . االختبارات مدة و محتوى تحديد-

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 لالمتحانات المترشحین ملفات تشتمل : 4 الفصل
  : على أعاله الیھا المشار لالنتداب المھنیة

  : للمناظرة حالترش عند /أ 

 فیه يحدد عادي ورق على مكتوب ترشح مطلب /1
  ، اختاره الذي االختصاص المترشح

  الوطنیة، التعريف بطاقة من نسخة /2

  ، العلمیة الشھادة من نسخة /3

  ، سیاقة رخصة من نسخة /4

  ، المترشح والدة مضمون /5

  ، الزوجة والدة مضمون /6

  األبناء والدة مضمون /7

 المترشح السم حامالن البريد معلوم صاخال ظرفان /8
  وعنوانه،

  : العمل بمراكز التعیین وقبل النھائي القبول بعد /ب

 على يمض لم العدلیة السوابق سجل من مضمون /1
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ

 أكثر تسلیمھما تاريخ على يمض لم والدة مضمونا /2
  أشھر، ثالثة من

 أكثر تسلیمھا تاريخ ىعل يمض لم طبیة شھادة /3
 المؤھالت فیه تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من

 بكامل وظیفته لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة
  الجمھورية، تراب

 وعند العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة /4
  المعادلة، شھادة من لألصل مطابقة نسخة االقتضاء

  . شمسیتان صورتان /5

 القانونیة، السن تجاوز الذي المترشح إلى وبالنسبة
 إنجاز تثبت بشھادة الذكر سابقة الوثائق إرفاق يجب

 التشغیل بمكتب الترسیم أو فعلیة مدنیة خدمات
  .المستقل والعمل

 المشار لالمتحانات الترشح ملفات ترسل : 5 الفصل
 تقبل وال الوصول، مضمون البريد بواسطة أعاله إلیھا

 بلدية ضبط بمكتب مباشرة داعھاإي يتم التي الملفات
 بمكتب مباشرة المطلوبة بالوثائق مرفوقة مدين زھرة

 " التالي بالعنوان مدين زھرة لبلدية المركزي الضبط
 كل يرفض و " مدين زھرة 9030 بورقیبة الحبیب شارع
 جمیع يتضمن لم او المحدد االجل بعد يرد مطلب
  .القرار ذاھ من الرابع بالفصل علیھا المنصوص الوثائق

 حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 رئیس قبل من نھائیة بصفة االمتحان في المشاركة

  . المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية

 الملفات تقییم االمتحان لجنة تتولى : 7 الفصل
 المقترح العملة في قائمة اعداد و علیھا المعروضة
  : یةالتال المعايیر حسب انتدابھم

  . نقطة 40 : األقصى العدد : المترشح سن-

  نقطة 40 : سنة 25 الى 18 من : المترشح سن

 30 : سنة 30 الى ستة 26 من : المترشح سن
  نقطة

  نقطة 20 : سنة 30 من اكثر : المترشح سن

  . نقطة 30 : األقصى العدد : التعلیمي المستوى-

  نقطة 30 : ثانوي

  نقطة 20 : ابتدائي

  اطنق 10 : امي

  . نقطة 30 : األقصى العدد : االجتماعیة الحالة-

  نقطة 30 : أبناء له و متزوج

  نقطة 20 : أبناء له لیس و متزوج

   نقاط 10 : عازب

 يقع السابقة المعايیر الى باإلضافة للسواق بالنسبة-
  : التالي العدد احتساب

 : األقصى العدد السیاقة رخصة على الحصول أقدمیة•
  نقطة 20

  نقطة 20 : اكثر او سنوات 05 اقدمیة

  نقطة 15 : سنوات 05 و 03 بین اقدمیة

   . نقاط 10 : سنوات 03 من اقل اقدمیة
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 االمتحان الجراء المترشحین دعوة يتم : 8 الفصل
 المفتوحة الخطط عدد مرات 6 ستة حدود في المھني
 للمترشحین التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر

 بین التساوي حالة في و الشخصي لمجموعھم وفقا
  . سنا الكبرھم األولوية تعطى المترشحین

 الثانیة بالوحدة لالنتداب المترشحون يخضع : 9 الفصل
  : الى

 على المشرفة اللجنة تتولى و تطبیقیة اختبارات-
 من مرقم عدد مترشح كل الى اسناد االختبار اجراء
  .(20) عشرين الى (0) صفر

 اجراء على المشرفة نةاللج تتولى و شفاھي امتحان-
 صفر من مرقم عدد مترشح كل الى اسناد االختبار

  . (20) عشرين الى (0)

 علیھا المنصوص باالمتحانات المتعلقة الضوارب تحدد و
  : كاالتي الفصل بھذا

  2 ضارب : تطبیقي اختبار

  1 ضارب : شفاھي امتحان

 التطبیقي االختبار عدد ) ) : يلي كما المعدل يحتسب
x 2 ) + 3/ ( الشفاھي االمتحان عدد  

 المقبولین المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى
 المترشحین في قائمتین تقترح و الجدارة حسب نھائیا
  : نھائیة بصفة قبولھم يمكن الذين

 المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة /أ
 الجدارة ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد جموعلم وطبقا
   .تسديدھا المزمع المراكز

 في القائمة ھذه إعداد يتم : التكمیلیة القائمة /ب
 المترشحین عدد من تقدير أقصى على % 50 حدود

 عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین
 لم الذين الناجحین المترشحین تعويض من االقتضاء
  .عملھم بمراكز يلتحقوا

 األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 10 الفصل
 في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة والقائمة
 من الثانیة الوحدة من عملة النتداب الخارجیة المناظرة

   . البلدية رئیس قبل

 بالتصريح مدين زھرة بلدية رئیس يقوم : 11 الفصل 
 الناجحین المترشحین واستدعاء األصلیة بالقائمة

   .عملھم بمراكز لاللتحاق

 على يوما ( 15 ) عشر خمسة أجل انقضاء وبعد
 األصلیة، بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير أقصى

 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیه اإلدارة تتولى
 علیھم بأن بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول مضمونة
 ) عشر مسةخ أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق

 من ويحذفون للتسمیة رافضین يعتبرون أو يوما)  15
 تعويضھم ويتم المناظرة في الناجحین قائمة

 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین
 بالقائمة العمل وينتھي .التفاضلي الترتیب حسب

 التصريح بعد تقدير أقصى على أشھر ستة التكمیلیة
   .األصلیة بالقائمة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 12 الفصل
  . المحلیة للجماعات

                                                                
   2019 ديسمبر 01 في مدين ھرةز 

  بلدية رئیس     
  المنصوري  سامي

  

  سوسة

  

 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 42 عدد قرار
 الموظفة البلدية یمالمعال ضبط بقرار يتعلق  2019

 للسیارات األسبوعیة بالسوق الوقوف على
  بسوسة المستعملة

 الموظفة البلدية المعالیم ضبط في بلدي ترتیبي قرار
 للسیارات األسبوعیة بالسوق الوقوف على

  بسوسة المستعملة

  بلدية رئیس    
  خالد اقبال دمحم  

  

 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 43 عدد قرار
 على الموظفة البلدية المعالیم بضبط يتعلق 2019
 المستعملة للسیارات األسبوعیة سوق بال الوقوف

  بسوسة

 على الموظفة البلدية المعالیم ضبط في ترتیبي قرار
 المستعملة للسیارات األسبوعیة سوق بال الوقوف

  بسوسة

  بلدية رئیس     
  خالد اقبال دمحم   
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