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  المحـتــــوى
  

  

  المحلیة الجماعات
  ھیشر دوار

 لبلدیة المرخص المعالیم تعریفة ضبط بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  ........................................................................................................استخالصھا في ھیشر دوار

  الوسط جبل
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 1 ددع قرار

  .......................................................الوسط جبل بلدیة لفائدة اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع
 بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة ف�تح ف�ي بق�رار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 18  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 2 ع�دد ق�رار

  ...............................................................اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع ةرتب إلى للترقیة
  الجبل رأس

 في مؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 29/10/2019

  ....................................................2019 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیة لفائدة یةالعموم لإلدارات

  20عـدد    001 السنـة  2019 نوفمبر 26 – 1441 ربیع اآلول 29الثالثاء 

910 
 
 

910 
 

910 
 
 
 

910 
 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   908صفحــة 

 
 

910 
 
 

911 
 
 

912 
 
 

914 
 
 

914 
 
 

915 
 
 
 

915 
 

915 
 

916 
 
 

916 
 

918 
 

920 
 

920 
 

920 
 

920 
 

920 
 
 

921 
 

  الباب مجاز
 الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس م�ن بق�ـرار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 18  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 2 ع�دد قرار

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  یتعلق  2019 نوفمبر 19  في مؤرخ
  .....................................................الباب مجاز بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان  بالملفات للترقیة الداخلیة

 الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس م�ن بق�ـرار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 18  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 3 ع�دد قرار
 ملح�ق رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق  2019نوفمبر 19 في مؤرخ
  ..............................................الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك  إدارة
 مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

  ت�صرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق 2019نوفمبر 19 في
  .......................................................الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك

 الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس م�ن بق�ـرار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 18  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 6 ع�دد قرار
 بال�سلك إدارة ملح�ق رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ

  ................................2019 سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة ةلفائد  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس م�ن بقــ�ـرار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 18  ف�ي مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

 بال�سلك ت�صرف كات�ب رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلیة مناظرة  بفتح یتعلق 2019نوفمبر 19 في مؤرخ
  ................................2019 سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس م�ن بقـ�ـرار یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 18  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 8 عدد قرار
 التقن�ي بال�سلك أول تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2019نوفمبر 19 في مؤرخ

  .........................................2019 سنة بعنوان الباب مجاز یةبلد لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك
  الفحول عمیرة

  16/10/2019ف�ي بقرارم�ؤرخ یتعل�ق 2019 أكت�وبر 15  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 6 ع�دد ق�رار
 عمیرة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھنیة االمتحانات لجنة بتركیبة المتعلق

 2019بعن�����������������������������������������������������������������������������������������������������������وان ل الفح�����������������������������������������������������������������������������������������������������������و
.............................................................................................................................  

  16/10/2019  ف�ي م�ؤرخ بق�رار یتعل�ق 2019 أكت�وبر 15  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 7 ع�دد ق�رار
  ...................2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق
 یتعلق 16/10/2019 في مؤرخ بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

  ........................2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  المحرص

 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2019 أكت�وبر 3  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 7 عدد قرار
  ................المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة النتداب باالختبارات

 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2019 أكتوبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 بلدی��ة لفائ��دة العمومی��ة ل��إلدارات الم��شترك التقن��ي بال��سلك تقنی��ین النت��داب باالختب��ارات

  .……………………المحرس
 باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق 2019 أكت�وبر 25  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 11 ع�دد ق�رار

  ... 2019 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب النتداب
 تقن�ي النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق 2019 أكتوبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار

  2019سنة  بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)
 م�ساعد النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة مناظرة بفتح یتعلق 2019 أكتوبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
  .......... 2019 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني

 المھن�ي االمتح�ان لجن�ة تركیب�ة ب�ضبط یتعلق 2019 نوفمبر 10  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
  ...................... 2019 سنة بعنوان حرسالم بلدیة لفائدة مباشرة اعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة

  السوق حومة جربة
 04 النت�داب مھن�ي اختب�ار بف�تح بیتعل�ق یتعل�ق 2019 س�بتمبر 2  ف�ي م�ؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
  ....................................................................... 2019 سنة بعنوان األولى الوحدة من عملة
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 08 النت�داب مھن�ي امتح�ان بف�تح بیتعل�ق یتعل�ق 2019 س�بتمبر 2  ف�ي مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
  ..............................................................................................................الثانیة الوحدة من عملة
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 س�بتمبر 8  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 10 ع�دد ق�رار

 حومة جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب النتداب باالختبارات الخارجیة
  ..................................................................................................................................السوق

 بالملف�ات داخلی�ة  من�اظرة بف�تح بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 12 عدد قرار
 ال�سوق حوم�ة جرب�ة بلدی�ة لفائ�دة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى  للترقیة
  ................................................................................................ 2018 سنة بعنوان

 بالملف�ات داخلی�ة  من�اظرة بف�تح بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 14 عدد قرار
 السوق حومة جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى  قیةللتر

  ................................................................................................ 2018 سنة بعنوان
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 15 ع�دد ق�رار

 جرب�ة ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك ارياإلد بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  ..........................................................................................................................السوق حومة
 بالملف�ات داخلی�ة  من�اظرة بف�تح بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 16 عدد قرار

 السوق حومة جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى  للترقیة
  ................................................................................................ 2018 سنة بعنوان
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 17 ع�دد ق�رار

 حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  ..................................................................................................................................السوق
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 19 ع�دد ق�رار

  ......السوق حومة جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 21 ع�دد ق�رار

 حومة جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  ..................................................................................................................................السوق
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 23 ع�دد ق�رار

 ةحوم جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  ..................................................................................................................................السوق

 بالملف�ات داخلی�ة  من�اظرة بف�تح بیتعل�ق یتعل�ق 2019 أوت 22  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 24 عدد قرار
 ال�سوق حومة جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك ّمحلل رتبة إلى  للترقیة
  ................................................................................................ 2018 سنة بعنوان

 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2019 مبرسبت 8  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار
 جرب�ة بلدی�ة لفائ�دة 2019 س�نة بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك تصرف كتبة النتداب

  ..........................................................................................................................السوق حومة
.................................................................................................................................................المالحق  
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  ھیشر دوار

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 ف�ي ھی�شر دوار لبلدی�ة الم�رخص المع�الیم تعریف�ة ض�بط بق�رار

  استخالصھا

  استخالصھا في ھیشر دوار لبلدیة المرخص المعالیم تعریفة ضبط
  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

  

  الوسط جبل

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 ب�سلك ب�رامج واض�ع رتب�ة إل�ى للترقی�ة داخلی�ة من�اظرة ف�تح بق�رار
  الوسط جبل بلدیة لفائدة اإلعالمیة وتقنیي محللي

 امواألی� 2020 ج�انفي 24 ی�وم ولفائ�دتھا الوس�ط جب�ل ببلدی�ة یف�تح
 بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

  . واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد 

  .2019 دیسمبر 25 یوم الترشحات ختم یقع 

  بلدیة رئیس

  الجالصي  سفیان

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح في بقرار
  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

 واألی�ام 2020 ج�انفي 24 ی�وم ولفائ�دتھا الوس�ط جب�ل ببلدی�ة یف�تح
 بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیيو محللي

  . واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  .2019 دیسمبر 25 یوم الترشحات ختم یقع 
  بلدیة رئیس

  الجالصي  سفیان

  الجبل رأس
  

 یتعلق 2019 أكتوبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 29/10/2019 ف�ي ؤرخم� الجب�ل رأس بلدیّ�ة رئ�یس م�ن بق�رار
 ت�صرف كات�ب رتب�ة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 الجبل رأس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان

 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة الجبل رأس  ببلدیة یفتح
 لفائ�دة العمومی�ة إلداراتل� الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف كاتب
 ترقیتھم المراد األعوان عدد ، 2019 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیة
 إج�راء ت�اریخ ، 2019 نوفمبر 29 : الترشحات ختم تاریخ ، 01

  . الموالیة واألیام 2019 دیسمبر 29 : المناظرة
  بلدیة رئیس

  برحیمة  الدین جالل
  

  الباب مجاز
  

 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بقـرار

 طری�ق ع�ن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  یتعلق 
 بلدی�ة لفائ�دة 2019 سنة بعنوان  بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  الباب مجاز
  الباب، مجاز بلدیة رئیس إن 
  الدستور، على االطالع بعد 

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 داری�ة،اإل ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 ع�دد المرس�وم وخاص�ة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 ل�سنة 834 ع�دد األم�ر وعل�ى 
 اإلداري بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1998
 أو ت�ھنقح الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 ل�سنة 2362 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  ،2012 أكتوبر
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 فیف�ري 15 ف�ي الم�ؤرخ 1999 ل�سنة 365 ع�دد األم�ر وعل�ى
 محلل�ي ب�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط والمتعل�ق 1999

 ل�سنة 112 ع�دد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 أفری�ل 12 ف�ي الم�ؤرخ 1999 ل�سنة 821 ع�دد األم�ر وعل�ى
 التقن�ي بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1999
 أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 ف�ي الم�ؤرخ 2009 ل�سنة 114 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  ،2009 جانفي

 27 ف�ي الم�ؤرخ 2016 ل�سنة 107 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى 
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016 أوت

 14 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 125 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة ّالمتعلق 2018 نوفمبر
 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 ل�سنة 291 ع�دد األم�ر وعل�ى

 لترس�یموا والترقی�ة االنت�داب وآلی�ات ص�یغ ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019
  بالبلدیات،

 ج�وان 11 بت�اریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات ّالمتعلق 2012

 الم�ؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
  .2019 سبتمبر 18 في

-1-  
  :یلـــي مــــا قــــــرر

 ع�ن ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط نوعی�ةو ع�دد یضبط :وحید فصل
 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  :التالي النحو على الباب مجاز بلدیة
   :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

  :الرتبة 
  تصرف كاتب *

  :2019 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد
01  

  دالتسدی طرق
  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد
01  
  إدارة ملحق*

  :2019 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد
01  

  التسدید طرق
  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد
01  

  :العمومیة لإلدارات المشترك قنيالت للسلك بالنسبة /2 
  :الرتبة 

  أول تقني *
  :2019 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد
01  

  التسدید طرق
  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
  01 بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  
 یتعلق 2019 مبرنوف 18  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

 2019ن�وفمبر 19 ف�ي م�ؤرخ الب�اب مج�از بلدی�ة رئیس من بقـرار
 إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق 

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق رتبة
  الباب مجاز بلدیة

  الباب، مجاز بلدیة رئیس إن
  الدستور، ىعل االطالع بعد 

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 اإلداری�ة، ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 المرس�وم وخاص�ة تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعل�ى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد
 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 ل�سنة 834 ع�دد األم�ر وعل�ى 

 اإلداري بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط والمتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 ل�سنة 2362 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  ،2012 أكتوبر

 27 ف�ي الم�ؤرخ 2016 ل�سنة 107 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى 
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016 أوت

 14 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 125 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى
  لحكومة،ا أعضاء بتسمیة ّالمتعلق 2018 نوفمبر
 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 ل�سنة 291 ع�دد األم�ر وعل�ى

 والترس�یم والترقی�ة االنت�داب وآلی�ات ص�یغ ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019
  بالبلدیات،

 ف�ي الم�ؤرخ والبیئ�ة المحلی�ة الشؤون لوزیر النموذجي القرار وعلى
 الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019 م�اي 02

 الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة ملح�ق رتب�ة ال�ى للترقی�ة بالملف�ات
  البلدیات، لفائدة العمومیة لإلدارات



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   912صفحــة 

  :یلـــي مــــا قــــــرر
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة ت�نظم :األول الف�صل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

  .القرار ھذا
 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة للمن�اظرة یترش�ح أن مكنی :الثاني الفصل

 العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى
 ف�ي المترس�مون الراقن�ون والكتب�ة الت�صرف كتب�ة أع�اله إلیھ المشار
 ھ�ذه ف�ي األق�ل عل�ى أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار بالملف�ات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بلدی�ة إل�ى ب�النظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون الباب مجاز

  :القرار ھذا ویضبط
  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-
  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-
 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع لفصلا

 بالوث�ائق م�صحوبة الب�اب مج�از بلدی�ة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل
  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر
  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-
 خل�و تثب�ت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخم�س خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعني اإلداري فالمل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقی�ات ف�ي الم�شاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  .راقن كاتب أو
 س�جل خ�تم ت�اریخ بع�د ی�صل حترش� مطل�ب ك�ل وجوب�ا وی�رفض-

  .الترشحات
 إلیھ�ا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى
 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-

  .المشاركة
 ف�ي المح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین ی�بوترت الملف�ات تقی�یم-

  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-
 تقییم�ي ع�دد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل
 للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعب�ر (20) والع�شرون (0) ال�صفر ب�ین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة
 أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تت�ولى : السابع الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم
  ، للمترشح العامة األقدمیة-
  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-
  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-
 من�ذ اإلدارة قب�ل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسلة التكوین-

  راقن، كاتب أو تصرف كاتب تبةر في التسمیة
  والمواظبة، السیرة-
  .6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 ت�تالءم أخ�رى مق�اییس إض�افة المن�اظرة لجن�ة ألع�ضاء ویمك�ن
 بالمق�اییس الخاص�ة ال�ضوارب وت�ضبط المترش�ح رتب�ة وخ�صوصیة

 یت�راوح عدد سمقیا كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 ح�سب المترش�حین وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا المعروض�ة

 الت�ساوي حال�ة وف�ي علیھ�ا المتح�صل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا ةالرتب في األقدمیة حسب األولویة تعطى

  .سنا ألكبرھم األولویة
 المن�اظرة ف�ي المقب�ولین المترش�حین قائم�ة ت�ضبط :التاس�ع الف�صل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  
 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

 2019ن�وفمبر 19 ف�ي م�ؤرخ الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس من راربق
 إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بضبط  یتعلق
 العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك  ت�صرف كات�ب رتبة

  الباب مجاز بلدیة لفائدة
  ، الباب مجاز بلدیة رئیس إن
  الدستور، على االطالع بعد 

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي انونالق وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 اإلداری�ة، ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 المرس�وم وخاص�ة تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعل�ى

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد



  913صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 ل�سنة 834 ع�دد األم�ر وعل�ى 
 اإلداري بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط والمتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 ل�سنة 2362 ع�دد األم�ر ةوخاص� تممت�ھ
  ،2012 أكتوبر

 27 ف�ي الم�ؤرخ 2016 ل�سنة 107 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى 
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016 أوت

 14 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 125 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة ّالمتعلق 2018 نوفمبر
 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 ل�سنة 291 ع�دد األم�ر وعل�ى

 والترس�یم والترقی�ة االنت�داب وآلی�ات ص�یغ ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019
  بالبلدیات،

 ف�ي الم�ؤرخ والبیئ�ة المحلی�ة الشؤون لوزیر النموذجي القرار وعلى
 الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019 م�اي 02

 الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف كات�ب رتب�ة الى للترقیة بالملفات
  البلدیات، لفائدة العمومیة لإلدارات
  :یلـــي مــــا قــــــرر
 كات�ب إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة ت�نظم :األول الفصل

 وفق�ا العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة ت�صرف
  .القرار ھذا ألحكام
 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة ةللمن�اظر یترش�ح أن یمكن :الثاني الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
 رت�بھم ف�ي المترس�مون والراقنون اإلدارة مستكتبو أعاله إلیھ المشار

 الرتب�ة ھ�ذه ف�ي األق�ل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار بالملف�ات الداخلیة اظرةالمن تفتح :الثالث الفصل
 بلدی�ة إل�ى ب�النظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون الباب مجاز

  :القرار ھذا ویضبط
  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-
  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة ترشحینالم على یجب :الرابع الفصل
 بالوث�ائق م�صحوبة الب�اب مج�از بلدی�ة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل
  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة خةنس-
 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر
  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خل�و تثب�ت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخم�س خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقی�ات ف�ي الم�شاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض راقن أو
  .شحاتالتر

 إلیھ�ا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المشاركة

 ف�ي لمح�ددةا للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-
 تقییم�ي ع�دد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل
 للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعب�ر (20) والع�شرون (0) ال�صفر ب�ین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة
 أع�اله إلیھ�ا الم�شار ی�ةالداخل المن�اظرة لجن�ة تت�ولى : السابع الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم
  ، للمترشح العامة األقدمیة-
  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-
  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-
 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  راقن، أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة
  والمواظبة، السیرة-
  .6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 ت�تالءم أخ�رى مق�اییس إض�افة المن�اظرة لجن�ة ألع�ضاء ویمك�ن
 الخاص�ة ال�ضوارب وت�ضبط المترش�ح ص�نف أو رتب�ة وخ�صوصیة

 عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 ح�سب المترش�حین وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا المعروض�ة

 الت�ساوي حال�ة وف�ي علیھ�ا المتح�صل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أق�دمیتھم ت�ساوت إذا و الرتب�ة ف�ي األقدمی�ة ح�سب األولوی�ة تعط�ى
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المن�اظرة ف�ي المقب�ولین المترش�حین قائم�ة ت�ضبط :التاس�ع الف�صل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم
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 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 2019 نوفمبر 19  في مؤرخ الباب زمجا بلدیة رئیس من بقـرار
 إدارة ملح�ق رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح یتعلق

 الباب مجاز بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان

  الباب، مجاز بلدیة رئیس إن
  الدستور، على االطالع بعد 

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 اإلداری�ة، ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 ع�دد المرس�وم وخاص�ة تممتھ وأ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 ل�سنة 834 ع�دد األم�ر وعل�ى 
 اإلداري بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 ل�سنة 2362 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  ،2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016

 14 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 125 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة ّالمتعلق 2018 نوفمبر

 م�ارس 22 ف�ي رخالم�ؤ 2019 ل�سنة 291 ع�دد األم�ر وعل�ى
 والترس�یم والترقی�ة االنت�داب وآلی�ات ص�یغ ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019

  بالبلدیات،

 ن�وفمبر 19  ف�ي الم�ؤرخ الب�اب مج�از بلدی�ة رئ�یس ق�رار وعل�ى
 بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط المتعل�ق 2019

 ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
  .2019 سنة بعنوان میةالعمو

  :یلـــي مــــا قــــــرر
 دی�سمبر 30 ی�وم ولفائ�دتھا الب�اب مج�از ببلدی�ة یف�تح :األول الفصل

 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة الموالی�ة واألیام 2019
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

2019.  
 واح�دة بخط�ة ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط ددع حدد :الثاني الفصل
(1).  

  .2019 نوفمبر 29 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  بلدیة رئیس

  قریرة  جالل دمحم

 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 2019ن�وفمبر 19 ف�ي مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بقـــرار

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  بفتح یتعلق
 الباب مجاز بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان

  الباب، مجاز بلدیة رئیس إن 
  الدستور، على االطالع بعد 

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   محلیة،ال الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 اإلداری�ة، ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 ع�دد المرس�وم وخاص�ة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 رسبتمب 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 ل�سنة 834 ع�دد األم�ر وعل�ى 
 اإلداري بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 ل�سنة 2362 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  ،2012 أكتوبر
 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016

 14 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 125 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة ّالمتعلق 2018 نوفمبر
 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 ل�سنة 291 ع�دد األم�ر وعل�ى

 والترس�یم رقی�ةوالت االنت�داب وآلی�ات ص�یغ ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019
  بالبلدیات،

 2019نوفمبر 19 في المؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس قرار وعلى
 إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف كات�ب رتب�ة
  .2019 سنة بعنوان

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 دی�سمبر 30 ی�وم ولفائ�دتھا الب�اب مج�از ببلدی�ة یف�تح :األول الفصل
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة الموالی�ة واألیام 2019

 بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2019 سنة

 واح�دة بخط�ة ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط عدد حدد :الثاني الفصل
(1).  

  .2019 نوفمبر 29 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  بلدیة رئیس

  قریرة  جالل دمحم
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 یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 2019ن�وفمبر 19 ف�ي م�ؤرخ الب�اب مجاز بلدیة رئیس من بقــرار
 أول تقن�ي رتب�ة إل�ى للترقی�ة  بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق
 الب�اب مجاز بلدیة لفائدة  العمومیة اراتلإلد المشترك التقني بالسلك
  2019 سنة بعنوان

  الباب، مجاز بلدیة رئیس إن
  الدستور، على االطالع بعد 

 م�اي 9 ف�ي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018

 دی�سمبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 ل�سنة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام ب�ضبط المتعل�ق 1983

 اإلداری�ة، ال�صبغة ذات العمومی�ة والمؤس�سات المحلی�ة والجماع�ات
 ع�دد المرس�وم وخاص�ة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفری�ل 12 ف�ي الم�ؤرخ 1999 ل�سنة 821 ع�دد األم�ر وعل�ى 
 التقن�ي بال�سلك الخ�اص األساس�ي النظ�ام ب�ضبط متعل�قال 1999
 أو نقحت�ھ الت�ي الن�صوص جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 ف�ي الم�ؤرخ 2009 ل�سنة 114 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  ،2009 جانفي

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ائھا،وأعض الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016

 14 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 125 ع�دد الرئاس�ي األم�ر وعل�ى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة ّالمتعلق 2018 نوفمبر

 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 ل�سنة 291 ع�دد الحك�ومي األم�ر وعل�ى
 والترقی�ة االنت�داب وآلی�ات ص�یغ ب�ضبط ّالمتعل�ق 2019 م�ارس

  بالبلدیات، والترسیم

 2019نوفمبر 19 في مؤرخال الباب مجاز بلدیة رئیس قرار وعلى
 إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفیة بضبط المتعلق

 بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك أول تقني رتبة
  .2019 سنة

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 دی�سمبر 30 ی�وم ولفائ�دتھا الب�اب مج�از ببلدی�ة یف�تح :األول الفصل
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة لموالی�ةا واألیام 2019

 س�نة بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك أول تقن�ي
2019.  

 واح�دة بخط�ة ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط عدد حدد :الثاني الفصل
(1).  

  .2019 نوفمبر 29 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  بلدیة رئیس

  قریرة  جالل دمحم

  الفحول یرةعم
  

 یتعلق 2019 أكتوبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 االمتحان�ات لجن�ة بتركیبة المتعلق  16/10/2019في بقرارمؤرخ

 بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھنیة
  .2019 سنة بعنوان الفحول عمیرة

 االمتحان�ات لجن�ة بتركیب�ة المتعل�ق  16/10/2019في قرارمؤرخ
 بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھنیة
  .2019 سنة بعنوان الفحول عمیرة

 صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب :األول الفصل
  : السادة من  الفحول عمیرة ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى

 :                                   البلدیة رئیس : السوسي جمال
  اللجنة رئیس

  عضو:    البلدیة عام كاتب 1أ مستشار متصرف :هللا معط الھادي
 : المالی�ة و اإلداری�ة بال�شؤون مكلف�ة 3أ تقن�ي : ال�صغیر ذك�رى
   عضوة
  عضو: الفني بالقسم مكلف تقني مساعد:الدغبوش محسن
 أع�ضاء تعی�ین اللجن�ة ل�رئیس االقت�ضاء عن�د یمك�ن :الث�اني الف�صل
 ھ�ي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من
 عمیرة                                                          

  16/10/2019 :في الفحول
  بلدیة رئیس

  السوسي  جمال
  

 یتعلق 2019 أكتوبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 مھن�ي إمتح�ان بف�تح یتعل�ق  16/10/2019  ف�ي م�ؤرخ بق�رار
 س�نة بعن�وان مباش�رة أعل�ى ص�نف إل�ى ص�نف م�ن العمل�ة لترقی�ة

2019  

 لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق  16/10/2019  في مؤرخ قرار
  . 2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

 العملة لترقیة مھني متحانا الفحول عمیرة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الج�دول لمقت�ضیات وفق�ا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

   :التالي
   :الثالثة الوحدة ضمن (1

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد :الثامن الصنف
01  
   : الثانیة الوحدة ضمن (2

 إمتح�ان طری�ق ع�ن ت�رقیتھم الم�راد العمل�ة ع�دد :الخ�امس ال�صنف
  01ھنيم
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 إمتح�ان طری�ق ع�ن ت�رقیتھم الم�راد العمل�ة ع�دد :الراب�ع ال�صنف
  01مھني

 2019 دیسمبر 11 یوم  المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل
  . الموالیة واألیام 

  .2019 نوفمبر 11 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل
  بلدیة رئیس

  السوسي  جمال
  

 یتعلق 2019 أكتوبر 15  في خمؤر 2019   لسنة 8 عدد قرار
 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 16/10/2019 في مؤرخ بقرار

  .2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم

 المزم�ع العملة عدد بضبط یتعلق 16/10/2019 في مؤرخ قرار
  .2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم
 2019 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط :األول الفصل
  : التالي الجدول بیانات حسب

  :الثانیة الوحدة ضمن/1
 ع�دد / 02ت�رقیتھم المزم�ع للعمل�ة الجمل�ي الع�دد :الراب�ع ال�صنف

   مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة
 باإلختی�ار ت�رقیتھم الم�راد العمل�ة ع�دد /01 (°/° 50 )   

(50°/°)01  
 ع�دد / 01ت�رقیتھم المزم�ع للعمل�ة الجمل�ي الع�دد :الخ�امس صنفال

   مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة
 باإلختی�ار ت�رقیتھم الم�راد العمل�ة ع�دد /01 (°/° 50 ) 

(50°/°)00  
  :الثالثة الوحدة ضمن (2 

 ع�دد / 01ت�رقیتھم المزم�ع للعمل�ة الجمل�ي الع�دد :الث�امن ال�صنف
   مھني إمتحان طریق عن قیتھمتر المراد العملة

 باإلختی�ار ت�رقیتھم الم�راد العمل�ة ع�دد /01 (°/° 50 )  
(50°/°)00  

                                                           
  16/10/2019 :في الفحول عمیرة 

  بلدیة رئیس
  السوسي  جمال

  
  المحرص

  

 یتعل�ق 2019 أكت�وبر 3  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 7 عدد قرار
 كتب�ة النت�داب باالختب�ارات الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط

 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف
  المحرس

 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة الق�رار ھ�ذا ی�ضبط:األول الف�صل
 اإلداري بال�سلك ت�صرف كات�ب رتب�ة ف�ي لالنت�داب باالختب�ارات

  .المحرس بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك
 بال�سلك ت�صرف كتب�ة النت�داب الخارجی�ة المناظرة تفتح : 2 الفصل

 عل�ى المح�رزین للمترش�حین العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري
 بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو معادلة شھادة أو الباكالوریا شھادة
  .سنة ( 35 ) ثالثین و خمسا سنھم تتجاوز لم الذین و الذكر سالف

 الت�شغیل بمكت�ب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 الت�ي س�نوات الخم�س خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة ذلك و

   التسجیل ھذا تاریخ تلي
 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و

   المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى
 م�ن بقرار أعاله إلیھا المشار و الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  : القرار ھذا  یضبط و المحرس بلدیة رئیس

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -    
  الترشحات قائمة ختم تاریخ -    
  المناظرة فتح تاریخ -   
 ت�سجیل أع�اله یھ�اإل المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

 س�حب ث�م للغ�رض المع�د االلكترون�ي الموق�ع عب�ر بع�د ع�ن ترش�حاتھم
 م�ع الوص�ول م�ضمونة رس�الة بواس�طة إرس�الھا أو الترش�ح اس�تمارة
 و المن�اظرة ف�تح بق�رار علی�ھ المن�صوص العن�وان عل�ى بالبلوغ اإلشعار

  : التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون
   للمناظرة الترشح عند-أ    
 االلكترون�ي الموق�ع م�ن س�حبھا و تعمیرھ�ا ی�تم) ترش�ح اس�تمارة-1
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  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-2
 ال�شھائد إل�ى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-3

  معادلة بشھادة األجنبیة
  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید ممعلو خالصان ظرفان-4
 بأح�د  ترس�یم ش�ھادة أو فعلی�ة مدنی�ة خ�دمات انج�از تثب�ت ش�ھادة-5

 ب�صفة القانونی�ة ال�سن تج�اوز ال�ذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 ف�ي أش�ھر ثالث�ة م�ن أكث�ر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونی�ة ل�سنا م�ن الخ�دمات ھ�ذه م�دة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  باألمر للمعني القصوى
 المرك�زي ال�ضبط بمكت�ب مباش�رة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-

  الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة
   المناظرة في النجاح بعد -ب
 ت�اریخ عل�ى یم�ض ل�م أص�لي العدلیة السوابق سجل من مضمون-1

  أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھ
 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون-2

  أشھر (3)
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   حدیثان شمسیتان صورتان-3
  یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4
 أش�ھر ثالث�ة م�ن أكث�ر ت�سلیھما ت�اریخ على یمض لم طبیة شھادة-5

 المفروض�ة الذھنی�ة و البدنی�ة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت
 مؤس�سة قب�ل م�ن م�سلمة الجمھوری�ة ت�راب بكام�ل وظیفت�ھ م�ارسل

  .للصحة عمومیة
 طری�ق ع�ن ی�صل ل�م ترش�ح مطل�ب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل
 جمی�ع یت�ضمن ل�م أو ال�سریع البری�د أو الوص�ول م�ضمون البری�د

 و الق�رار ھ�ذا من ( "أ" الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد

 في المشاركة الحق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط -6 الفصل
 لجن�ة م�ن اقت�راح و البلدی�ة رئ�یس قب�ل م�ن نھائی�ة ب�صفة المن�اظرة
  .المناظرة

 لجن�ة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف -7 الفصل
 باقتراح و المحلیة بالشؤون لمكلفا الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحرس بلدیة رئیس من
 ف�ي الم�شاركة ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة اقت�راح-    

  المناظرة
  االختبارات سیر على اإلشراف و الملفات دراسة-    
  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-   
 عل�ى أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة لتشتم -8 الفصل     

  :التالیة االختبارات
  األولي القبول اختبار-
  النھائي القبول اختبار-

  : یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم
  األولي القبول اختبار -1 

  التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار-
  ساعات 3 : المدة-
  2 الضارب-
 أق�صى عل�ى ص�فحات أربع في العربیة غةبال االختبار ھذا یجرى و

 الع�دد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ ال و تقدیر
   األقصى

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم-
 إج�راء بمك�ان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
   تاریخھ و النھائي القبول اختبار
   القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط
  : النھائي القبول اختبار -2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 ع�ن ال�سؤال اختی�ار یق�ع المن�اظرة اللجن�ة أع�ضاء م�ع محادث�ة تلی�ھ

 الالسؤ إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة في و السحب طریق
   اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

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

  التحضیر-  
  العرض -  
  الحوار-  

  دقیقة 20
  دقیقة 20
  دقیقة 20
  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة تباراالخ ھذا یجرى و
  .المترشح

 كل إلى یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض -9 الفصل
  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار

 و الم�سندین للع�ددین الح�سابي للمع�دل مساویا النھائي العدد یكون و
 تتم نقاط (4) الربع یفوق ددینالع بین الفارق كان اذا ما صورة في

 العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 عل�ى (06) ال�ستة دون عدد على الحصول عن ینتج -10 الفصل 
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین
 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم -11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء الولي

 ل�م إن نھائی�ا مترش�ح أي بقب�ول الت�صریح یمك�ن ال -12 الف�صل
 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل
   (الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة

 ف�ي النق�اط م�ن المجم�وع نفس على أكثر أو انمترشح تحصل إذا و
  . سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 م�دة طیل�ة المترشحین تصرف تحت یكون أن یمكن ال -13 الفصل
 أي ال و م�ذكرات ال و ن�شریات ال و كت�ب ال االختب�ارات إج�راء
   ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھا مستند

 زیادة قطعیة بصفة ضبطھ تم غش عملیة كل عن ینتج -14 الفصل
 قاع�ة م�ن ح�اال المترش�ح ط�رد الع�ام للح�ق الجزائی�ة التتبع�ات ع�ن

 الم�شاركة م�ن حرمان�ھ و أجراھ�ا التي االختبارات إلغاء و االمتحان
 ھذا یتم و الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) سنوات خمس لمدة

 قبل من مفصل تقریر إعداد یتم و لذلك المؤھلة السلطة من الحرمان
  . الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى -15 الفصل
 ق�ائمتین تقت�رح و ال�شفاھي و الكتابي االختبار لمعد النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قولھم یمكن الذین المترشحین في
  : األصلیة القائمة-أ
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 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 ع�دد حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  للتناظر المعروضة الخطط

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

 االقت�ضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة مةبالقائ المسجلین المترشحین
   عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط -16 الفصل
 كتب�ة النت�داب الخارجی�ة المن�اظرة ف�ي نھائی�ا المقب�ولین للمترش�حین

 رئیس قبل من العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك تصرف
   المحرس بلدیة

 اس�تدعاء و األص�لیة بالقائم�ة بالت�صریح البلدی�ة تق�وم -17 الف�صل
 ثالث�ون اج�ل انق�ضاء بع�د و عملھ�م بمراك�ز لاللتح�اق بھا المسجلین
 بالقائم�ة الت�صریح ت�اریخ م�ن بدای�ة تق�دیر أق�صى عل�ى یوم�ا (30)
 مضمونة رسالة بواسطة ینالمتخلف على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة
 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول

 و للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشرة خمسة أقصاه اجل
 تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون

 رتی�بالت ح�سب ذل�ك و التكمیلی�ة بالقائم�ة الم�سجلین بالمترش�حین
 عل�ى أش�ھر (06) س�تة التكمیلی�ة بالقائم�ة العم�ل ینتھي و التفاضلي

  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى
   . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -18 الفصل

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  
 یتعلق 2019 أكتوبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار

 تقنی�ین النت�داب باالختب�ارات الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفیة بضبط
  .المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة الق�رار ھ�ذا ی�ضبط:األول الف�صل

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات
  .المحرس بلدیة لفائدة العمومیة

 التقن�ي بال�سلك تقنی�ین النت�داب الخارجی�ة المناظرة تفتح : 2 الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك
 للدراس�ات العلی�ا المعاھ�د قب�ل م�ن م�سندة س�ام فن�ي ش�ھادة 1-  

 التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة
   .لھا بمعادلتھا معترف دةشھا أو

 التعل�یم من األولى المرحلة من تقنیة صیغة ذات علمیة شھادة أو-  
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي
 ل�م ال�ذین و ال�ذكر س�الف بالم�ستوى منظ�رة تكوینی�ة ش�ھادة أو -2 

   .سنة (40) سنة أربعین سنھم تتجاوز
 الت�شغیل بمكت�ب لتسجیلا تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 الت�ي س�نوات الخم�س خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة ذلك و

   التسجیل ھذا تاریخ تلي

 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و
   المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 م�ن بقرار أعاله إلیھا رالمشا و الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  : القرار ھذا  یضبط و المحرس بلدیة رئیس
  للتناظر المعروضة الخطط عدد-    
  الترشحات قائمة ختم تاریخ-    
  المناظرة فتح تاریخ-   

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار للمن�اظرة المترش�حین عل�ى یج�ب : 4 الف�صل
 ث�م رضللغ المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا أو الترشح استمارة سحب

 ف�تح بق�رار علی�ھ المن�صوص العن�وان عل�ى ب�البلوغ اإلش�عار م�ع
 الوث�ائق یت�ضمن بمل�ف وجوب�ا مرفق�ة االس�تمارة تك�ون و المن�اظرة

  : التالیة
   للمناظرة الترشح عند-أ    
 االلكترون�ي الموق�ع م�ن س�حبھا و تعمیرھ�ا ی�تم) ترش�ح اس�تمارة-5
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  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-6
 ال�شھائد إل�ى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-7

  معادلة بشھادة األجنبیة
  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-8

 بأح�د  ترس�یم ش�ھادة أو فعلی�ة مدنی�ة خ�دمات انجاز تثبت شھادة -5
 ب�صفة القانونی�ة ال�سن تج�اوز ال�ذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 ف�ي أش�ھر ثالث�ة م�ن أكث�ر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونی�ة ال�سن م�ن الخ�دمات ھ�ذه م�دة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  باألمر للمعني القصوى
 المرك�زي ال�ضبط بمكت�ب مباش�رة یداعھاإ یتم التي الملفات تقبل ال-

  الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة
   المناظرة في النجاح بعد -ب
 ت�اریخ عل�ى یم�ض ل�م أص�لي العدلیة السوابق سجل من مضمون-6

  أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھ
 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون-7

  أشھر (3)
   حدیثان شمسیتان صورتان-8
  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-9

 أش�ھر ثالث�ة من أكثر تسلیھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-10
 المفروض�ة الذھنی�ة و البدنی�ة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤس�سة قب�ل م�ن م�سلمة الجمھوری�ة ت�راب بكام�ل وظیفت�ھ لم�ارس
  .للصحة عمومیة
 طری�ق ع�ن ی�صل ل�م ترش�ح مطل�ب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل
 جمی�ع یت�ضمن ل�م أو ال�سریع البری�د أو الوص�ول م�ضمون البری�د

 و الق�رار ھ�ذا من ( "أ" الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد
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 في المشاركة الحق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط -6 الفصل
 لجن�ة م�ن اقت�راح و البلدی�ة رئ�یس قب�ل م�ن نھائی�ة ب�صفة المن�اظرة
  .المناظرة

 لجن�ة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف -7 الفصل
 باقتراح و المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  : بالخصوص اللجنة ھذه ىتتول و المحرس بلدیة رئیس من
 ف�ي الم�شاركة ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة اقت�راح -    

  المناظرة
  االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -    
  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -   
 عل�ى أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل -8 الفصل     

  :الیةالت االختبارات
  األولي القبول اختبار-
  النھائي القبول اختبار-

  : یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم
  األولي القبول اختبار -1 

  تقني موضوع حول كتابي اختبار-
  ساعات 3 : المدة-
  2 الضارب-
 اختی�ار ح�سب الفرن�سیة أو العربی�ة بالغ�ة االختب�ار ھ�ذا یج�رى و

  المترشح
 طریق عن األولي القبول اختبار في اجحینالن المترشحین إعالم یتم-

 إج�راء بمك�ان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
   تاریخھ و النھائي القبول اختبار
   القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط
  : النھائي القبول اختبار -2

 القرار بھذا ملحقال البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 ع�ن ال�سؤال اختی�ار یق�ع المن�اظرة اللجن�ة أع�ضاء م�ع محادث�ة تلی�ھ

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

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

  التحضیر-  
  العرض -  
  الحوار-  

  دقیقة 20
  دقیقة 20
  دقیقة 20
  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد
1  

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و
  .المترشح

 كل إلى یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض -9 الفصل
  (20) العشرین و (0) الصفر بین تراوحی عدد اختبار

 ف�ي و الم�سندین للع�ددین الح�سابي للمع�دل م�ساویا النھائي العدد یكون و
 إع�ادة ت�تم نق�اط (4) الربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة
 النھ�ائي العدد یكون و  آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح
   األخیرین نللعددی الحسابي للمعدل مساویا
 عل�ى (06) ال�ستة دون ع�دد عل�ى الحصول عن ینتج -10 الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین
 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم -11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء الولي

 ل�م إن نھائی�ا مترش�ح أي بقب�ول الت�صریح یمك�ن ال -12 الف�صل
 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل
   (الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة

 ف�ي النق�اط م�ن المجم�وع نفس على أكثر أو مترشحان تحصل إذا و
  . سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 م�دة طیل�ة ینالمترشح تصرف تحت یكون أن یمكن ال -13 الفصل
 أي ال و م�ذكرات ال و ن�شریات ال و كت�ب ال االختب�ارات إج�راء
   .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھا مستند

 عن زیادة قطعیة بصفة ضبطھ تم غش عملیة كل عن ینتج -14 الفصل
 و االمتح�ان قاع�ة م�ن ح�اال المترش�ح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات

 خم�س لم�دة الم�شاركة م�ن حرمان�ھ و أجراھ�ا الت�ي تب�اراتاالخ إلغ�اء
 م�ن الحرم�ان ھذا یتم و الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) سنوات
 أو الق�یم قب�ل م�ن مف�صل تقری�ر إع�داد ی�تم و     ل�ذلك المؤھل�ة ال�سلطة
  . الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن

 حسب تفاضلیا رشحینالمت ترتیب المناظرة لجنة تتولى -15 الفصل
 ق�ائمتین تقت�رح و ال�شفاھي و الكتابي االختبار لمعد النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قولھم یمكن الذین المترشحین في
  : األصلیة القائمة-خ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 ع�دد ودحد في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  للتناظر المعروضة الخطط

  : التكمیلیة القائمة-د

 عدد من تقدیر أقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقت�ضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

   عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من
 التكمیلیة القائمة و األصلیة القائمة ھائیةن بصفة تضبط -16 الفصل

 تقن�ي النت�داب الخارجی�ة المن�اظرة ف�ي نھائی�ا المقب�ولین للمترش�حین
 بلدی�ة رئ�یس قب�ل م�ن العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك

   المحرس
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 اس�تدعاء و األص�لیة بالقائم�ة بالت�صریح البلدی�ة تق�وم -17 الف�صل
 ثالث�ون اج�ل انق�ضاء بع�د و عملھ�م بمراك�ز لاللتح�اق بھا المسجلین
 بالقائم�ة الت�صریح ت�اریخ م�ن بدای�ة تق�دیر أق�صى عل�ى یوم�ا (30)
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة
 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول

 و للتسمیة افضینر یعتبرون أو یوما (15) عشرة خمسة أقصاه اجل
 تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون

 الترتی�ب ح�سب ذل�ك و التكمیلی�ة بالقائم�ة الم�سجلین بالمترش�حین
 عل�ى أش�ھر (06) س�تة التكمیلی�ة بالقائم�ة العم�ل ینتھي و التفاضلي

  . األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى
   . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -18 الفصل

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

 2019 أكت�وبر 25  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 11 ع�دد ق�رار
 ت�صرف كات�ب النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق
 المح�رس بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان
 فیف�ري 02 ی�وم  لفائ�دتھا و المح�رس ببلدی�ة تف�تح:األول لالف�ص

 كاتب النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
 س�نة بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك تصرف
2019  
 واح�دة بخط�ة ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط ع�دد ح�دد : 2 الف�صل
(01)  
  2019 دیسمبر  31 یوم الترشحات مخت تاریخ حدد : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

 2019 أكت�وبر 25  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 12 ع�دد ق�رار
 اخت�صاص) تقن�ي النت�داب باالختب�ارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة
  2019 سنة بعنوان المحرس

 2020 فیفري 02 یوم لفائدتھا و المحرس ببلدیة تفتح:ألولا الفصل
 تقن�ي النت�داب  باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة الموالی�ة األی�ام و
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)

  .2019 سنة بعنوان
 واح�دة بخط�ة ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط ع�دد ح�دد : 2 الف�صل
(01)  
  2019 دیسمبر  31 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

 2019 أكت�وبر 25  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 13 ع�دد ق�رار
 تقن�ي م�ساعد النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)
  2019 سنة نبعنوا المحرس بلدیة لفائدة

 2020 فیفري 02 یوم لفائدتھا و المحرس ببلدیة تفتح:األول الفصل
 تقني مساعد النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)

  .2019 سنة بعنوان
 واح�دة ط�ةبخ ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط ع�دد ح�دد : 2 الف�صل
(01)  
  2019 دیسمبر  31 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  
 2019 ن�وفمبر 10  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 15 ع�دد ق�رار
 ص�نف م�ن العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تركیبة بضبط یتعلق

  2019 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة مباشرة اعلى صنف إلى
 م�ن العمل�ة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب :األول الفصل _  
  : السادة من المحرس ببلدیة مباشرة أعلى صنف إل صنف

  رئیس :  البلدیة رئیس *
  عضو :   للبلدي العام الكاتب الجربوعي الساسي *
  عضو : المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة الغریبي ابراھیم *
  عضو :  االفنیة الشؤون مدیر كاھیة سعد جبلحا الرؤوف عبد *
 أع�ضاء تعی�ین اللجن�ة ل�رئیس االقت�ضاء عن�د یمك�ن :2 الف�صل _

 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  
  السوق حومة جربة

  
 یتعل�ق 2019 س�بتمبر 2  ف�ي م�ؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

 األول�ى الوح�دة م�ن عمل�ة 04 النت�داب مھن�ي اختب�ار بف�تح بیتعل�ق
  2019 سنة بعنوان

 من عملة 04 النتداب مھني اختبار السوق حومة جربة ببلدیة یفتح  
  2019 سنة بعنوان األولى الوحدة
 الوح�دة م�ن عمل�ة 04 النت�داب مھن�ي اختب�ار یف�تح :األول الف�صل
  :التالي النحو على السوق حومة جربة یةبلد لفائدة األولى

  فضالت رافع اختصاص الثالث الصنف من 03 عدد
  حراسة عامل اختصاص الثالث الصنف من 01 عدد
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 یوم السوق حومة جربة ببلدیة المھنیة االختبارات تجرى : 2 الفصل
  .الموالیة واألیام 2019دیسمبر 16

  .2019 برنوفم 15 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 س�بتمبر 2  ف�ي م�ؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار

  الثانیة الوحدة من عملة 08 النتداب مھني امتحان بفتح بیتعلق
 من عملة 08 النتداب مھني امتحان السوق حومة جربة ببلدیة یفتح 

  الثانیة الوحدة
 الوح�دة م�ن عمل�ة 08 بالنت�دا مھن�ي امتح�ان یف�تح :األول الفصل 

  :التالي النحو على السوق حومة جربة بلدیة لفائدة الثانیة
  صفقات ساعي اختصاص الرابع الصنف من 04 عدد
  الحرف متعدد عامل اختصاص الرابع الصنف من 02 عدد
  جنان الخامساختصاص الصنف من 01 عدد
  (تراكس)ثقیلة آلیات  سائق السادساختصاص الصنف من 01 عدد

 ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة المھنی�ة االمتحانات تجرى : 2 لالفص 
  .الموالیة واألیام 2019 دیسمبر 16 یوم
  .2019نوفمبر 15 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل 

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعلق 2019 سبتمبر 8  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار

 النت�داب باالختب�ارات خارجی�ةال المن�اظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف كاتب
  السوق حومة جربة

 باالختب�ارات الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق ق�رار 
 العمومی�ة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب النتداب

  السوق حومة جربة ببلدیة

 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة الق�رار ھ�ذا یضبط :األول الفصل 
 اإلداري بال�سلك ت�صرف كات�ب رتب�ة ف�ي لالنت�داب باالختب�ارات

  .السوق حومة جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك

 بال�سلك ت�صرف كتب�ة النت�داب الخارجی�ة المناظرة تفتح :2الفصـــل
 عل�ى ح�رزینالم للمترش�حین العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري

 منظرة تكوینیة شھادة أو معادلة، تكوینیة شھادة أو الباكالوریا شھادة
 (35) وثالثین خمسا سنھم تتجاوز لم والذین الذكر، سالف بالمستوى

  .سنة

 ت�شغیل بمكت�ب الت�سجیل ت�اریخ م�ن بدای�ة الق�صوى ال�سن تقدیر ویتم
 تلي يالت سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 ال�سن تق�دیر ی�تم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي ّغرة یوم القصوى
 م�ن بق�رار أع�اله إلیھ�ا الم�شار الخارجی�ة المن�اظرة تفتح :3الفصــل

  .البلدیة رئیس
  :القرار ھذا ویضبط

  .رللتناظ المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة ختم تاریخ-
  .المناظرة فتح تاریخ-

  :أعاله إلیھا المشار للمناظرة ّالمترشحین على یجب :4الفصل
 ال�ضبط بمكت�ب مباش�رة ع�ادي ورق عل�ى ترش�حاتھم مطال�ب تقدیم-

 رس�الة بواس�طة البری�د طری�ق ع�ن إرس�الھا أو للبلدی�ة المرك�زي
 العنوان على السریع یدالبر أو بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

   أو المناظرة فتح ببالغ علیھ المنصوص
 ّالمع�د االلكترون�ي الموق�ع عب�ر بع�د ع�ن ترش�حاتھم ت�سجیل-

 البری�د طری�ق ع�ن إرس�الھا الترش�ح اس�تمارة س�حب ثم (*)للغرض
 البری�د أو ب�البلوغ اإلش�عار م�ع الوص�ول م�ضمونة رس�الة بواس�طة
   المناظرة، فتح غببال علیھ المنصوص العنوان على السریع
 بمل�ف وجوب�ا مرفق�ة الم�سحوبة االس�تمارة أو الترش�ح مطلب ویكون
  :التالیة الوثائق یتضمن

  :للمناظرة الترشح عند-أ   
 تعمیرھ�ا ی�تم) ترش�ح اس�تمارة أو ع�ادي ورق عل�ى ترش�ح مطل�ب-

 العمومی�ة المن�اظرات لبواب�ة االلكترون�ي الموق�ع م�ن وس�حبھا
www.concours.gov.tn)   

  .الوطنیة التعریف بطاقة من خةنس -
 ال�شھائد إل�ى بالن�سبة م�صحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -

  .معادلة بشھادة األجنبیة
  .وعنوانھ ّالمترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -
 بأح�د ترس�یم ش�ھادة أو فعلی�ة مدنی�ة خ�دمات انج�از تثب�ت ش�ھادة -

 ب�صفة القانونی�ة ّال�سن تج�اوز ال�ذي ّللمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 ف�ي أش�ھر ثالث�ة م�ن أكث�ر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونی�ة ّال�سن م�ن الخ�دمات ھ�ذه ّم�دة لطرح ّالترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى
 المرك�زي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال -

 الترشحات قائمة غلق بعد البرید طریق عن اردةالو أو المعنیة للبلدیة
.  

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

  .أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمھ
 م�ن أكث�ر ت�سلیمھ ت�اریخ عل�ى یمض لم (األصل) والدة مضمون-2

  .أشھر (03) ثالثة
  .انحدیثت شمسیتان صورتان-3
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  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4
 أش�ھر ثالث�ة م�ن أكث�ر ت�سلیمھا ت�اریخ على یمض لم طبیة شھادة-5

 المفروض�ة والذھنی�ة البدنی�ة الم�ؤھالت فی�ھ تتوفر المترشح أن تثبت
 مؤس�سة قب�ل م�ن م�سلمة الجمھوری�ة ت�راب بكام�ل وظیفت�ھ لیم�ارس
  .للصحة عمومیة
 ال�ضبط بمكت�ب ی�ودع ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا ی�رفض:5الف�صل

 البری�د أو الوص�ول م�ضمون البری�د طری�ق ع�ن ی�صل أو المركزي
 الوث�ائق جمی�ع یت�ضمن أولم الترشحات قائمة ختم تاریخ بعد السریع
 وتعتم�د الق�رار، ھ�ذا م�ن ("أ" الفق�رة) الراب�ع بالف�صل إلیھا المشار

 البری�د وخ�تم زيالمرك الضبط بمكتب التسجیل تاریخ المناظرة لجنة
  .الترشح ملف إرسال أو إیداع تاریخ لتحدید

 ف�ي الم�شاركة ح�ق لھ�م ّالمخ�ول ّالمترش�حین قائم�ة ت�ضبط:6الف�صل
 لجن�ة م�ن وب�اقتراح البلدی�ة رئ�یس قب�ل م�ن نھائی�ة ب�صفة المن�اظرة
  .المناظرة

 لجن�ة أع�اله إلیھ�ا الم�شار الخارجی�ة المن�اظرة على تشرف:7الفصل
 وتت�ولى المحلی�ة بال�شؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه
  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -
  .الجدارة حسب ّالمترشحین ترتیب-
  .قبولھم یمكن الذین ّالمترشحین قائمة اقتراح-

 عل�ى أع�اله إلیھ�ا الم�شار الخارجی�ة من�اظرةال ت�شتمل:8الف�صل
  :التالیة االختبارات

  .األولي القبول اختبار-
  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم
  :األولي القبول اختبار-(1

  التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار-
  .ساعات 3:ّالمدة-
  .2:الضارب-

 عل�ى ص�فحات أرب�ع ف�ي العربی�ة اللغ�ةب وجوب�ا االختب�ار ھذا یجرى
 ھ�ذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر أقصى
  .األقصى العدد

 طری�ق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم
 إجراء بمكان اإلدارة المقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .ھوتاریخ النھائي القبول اختبار
  .القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط
  :النھائي القبول اختبار-(2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 ع�ن ال�سؤال اختی�ار یق�ع المن�اظرة، لجن�ة أع�ضاء م�ع محادث�ة تلی�ھ

 الال�سؤ إب�دال في ّالمترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طریق

  اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم
 الجدول بیانات حسب والضوارب االختبار لھذا المحددة ّالمدة تضبط

  بالمالحق المدرج
  ّاالختبارالمدة نوعیة
  :شفاھي اختبار

  دقیقة 20 ّالمدة  التحضیر* 
  دقیقة 20ّالمدة   العرض* 
  دقیقة 20 ّالمدة    الحوار* 
  (20) والعشرین (0) لصفرا بین یتراوح :النقاط عدد 
  1:الضارب 

 اختی�ار ح�سب الفرن�سیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .ّالمترشح

 ك�ل إل�ى وی�سند اثن�ین ّم�صححین عل�ى اإلختبارات تعرض:9الفصل
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد اختبار
  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 نق�اط (4) األرب�ع یفوق العددین بین الفارق كان إن ما صورة وفي
 ویك�ون آخ�رین، اثن�ین ّمصححین قبل من االختبار إصالح إعادة تتم

   .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
 عل�ى (6) ال�ستة دون ع�دد عل�ى الح�صول ع�ن ین�تج:10الف�صل
  .ّالمترشح قبول رفض األولي بولالق اختبار في (20) عشرین
 القب�ول اختب�ار في الناجحین ّالمترشحین جمیع دعوة تتم:11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء األولي
 یتحصل لم إن نھائیا ّمترشح أي بقبول التصریح یمكن ال:12 الفصل

 بالن�سبة ّاألقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على
  .(والكتابي الشفاھي) ختباریناال مجموع إلى
 ف�ي النق�اط م�ن المجم�وع نف�س عل�ى أكثر أو ّمترشحین ّتحصل وإذا

  .ّسنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع
 ّم�دة طیل�ة المترش�حین ت�صرف تح�ت یوجد أن یمكن ال:13 الفصل
 م�ستند أي وال م�ذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 ب�صفة ض�بطھ ت�م ّغ�ش محاول�ة أو ّغ�ش ك�ل ع�ن ین�تج:14 الف�صل
 ح�اال ّالمترش�ح ط�رد الع�ام ّللحق الجزائیة ّالتتبعات عن زیادة قطعیة

 م�ن وحرمان�ھ أجراھ�ا الت�ي االختب�ارات وإلغ�اء االمتح�ان قاع�ة م�ن
 ح�انامت أو من�اظرة ك�ل ف�ي س�نوات (05) خم�س لم�دة الم�شاركة

  .الحق إداري
  .لذلك ّالمؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم
 إل�ى ّتفط�ن ال�ذي المم�تحن أو القیّم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم

  .ّالغش محاولة أو ّالغش
 ح�سب تفاض�لیا ّالمترش�حین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:15 الفصل

 ق�ائمتین وتقت�رح اھيوال�شف الكت�ابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل
  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین ّالمترشحین في
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  :االصلیة القائمة-أ
 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین ّالمترشحین أسماء ّتتضمن
 حدود وفي ّالمترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد
  :التكمیلیة القائمة-ب

 ع�دد م�ن تق�دیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقت�ضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلی�ة والقائم�ة األص�لیة القائم�ة نھائی�ة ب�صفة تضبط:16 الفصل
 كتب�ة النت�داب الخارجی�ة المن�اظرة ف�ي نھائی�ا ولینالمقب� للمترش�حین

 رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .البلدیة

 واس�تدعاء األص�لیة بالقائم�ة بالت�صریح البلدی�ة تق�وم:17 الف�صل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

 م�ن بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) الثالثون اجل انقضاء وبعد
 ّالمتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح تاریخ

 عل�یھم ّب�أن بالت�سلیم اإلش�عار م�ع الوص�ول م�ضمونة رسالة بواسطة
 أو یوم�ا (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق
 الن�اجحین المترش�حین قائم�ة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 التكمیلی�ة بالقائمة ّالمسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم لمناظرةا في
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 من تقدیر أقصى على أشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل
                                           

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  

 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 إدارة ملح�ق رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح بیتعلق
 حومة جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2018 سنة بعنوان السوق

 للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة  من�اظرة ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة تفتح 
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى 

  2018 سنة بعنوان السوق حومة جربة بلدیة لفائدة

 ن�وفمبر 15 ی�وم ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة تف�تح : األول الف�صل
 إل�ى للترقی�ة بالملف�ات اخلی�ةد من�اظرة الموالی�ة األی�ام و 2019
 لفائ�دة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة رتبةملحق

  .السوق حومة جربة بلدیة

  (02)بخطتین شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد: 2 الفصل
  .2019 أكتوبر 15یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
  .المحلیة للجماعات سمیةالر بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار

 تصرف كاتب رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح بیتعلق
 حومة جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2018 سنة بعنوان السوق

 كات�ب رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلیة  مناظرة بفتح تعلقی قرار 
 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك ت�صرف

  2018 سنة بعنوان السوق حومة جربة
 ن�وفمبر 15 ی�وم ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة تف�تح : األول الف�صل 

 إل�ى ةللترقی� بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة الموالی�ة األی�ام و 2019
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف رتبةكاتب

  .السوق حومة جربة بلدیة
  (02)بخطتین شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد: 2 الفصل 
  .2019 أكتوبر 15 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل 
  .لیةالمح للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل 

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة مستكتب

  السوق حومة جربة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة م�ستكتب رتب�ة
   السوق حومة جربة ببلدیة

 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة ّت�نظم:األول الف�صل
 وفق�ا العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري إدارةبال�سلك م�ستكتب

  .رالقرا ھذا ألحكام

 إل�ى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2الفصـــل
 العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري ال�سلك إدارةب مستكتب رتبة

 ّالمترسمون المساعدون والراقنون االستقبال أعوان أعاله إلیھ المشار
 ف�ي ّاألق�ل على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم ّوالمتوفر رتبھم في
  .ّالترشحات ختم تاریخ في لرتبةا ھذه

 بق�رار أع�اله إلیھ�ا بالملفاتالم�شار الداخلیة المناظرة تفتح :3الفصــل
 دون البلدی�ة إل�ى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم
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  :القرار ھذا ویضبط
  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-
  .المناظرة جنةل اجتماع تاریخ-

 أن أع�اله إلیھ�ا الم�شار للمن�اظرة ّالمترش�حین عل�ى یج�ب:4الف�صل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ّترشحھم مطالب یودعوا

 المدنی�ة للخ�دمات الالزم�ة ب�الحجج ّوم�دعم مف�صل تلخ�یص-  
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  ینوبھ، من او اإلدارة ئیسر طرف من ممضى
 الوظیف�ة ف�ي المترش�ح انت�داب ق�رار م�ن لألص�ل مطابق�ة ن�سخة-  

  العمومیة،
  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ- 
 خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعن�ي اإلداري لمل�فا

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)الخمس
 دورات أو الملتقی�ات ف�ي الم�شاركة ش�ھائد من األصل طبق نسخ-  

 اس�تقبال ع�ون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من ّالمنظمة التكوین
    .مساعد راقن أو

 س�جل خ�تم ت�اریخ بع�د ی�صل ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا وی�رفض
  .الترشحات

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تركیبة تضبط:5الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المشاركة

 ف�ي ّالمح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن ّالذین المترشحین قائمة اقتراح-
 یت�راوح تقییم�ي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:6الفصل

 المنوط�ة للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعبّ�ر (20)والع�شرین (0)ال�صفر ب�ین
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ
 تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة ن�ةلج تت�ولى:7الف�صل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، ّالعامة األقدمیة-
  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-
  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-
 منذ اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو ّالمنظمین والرسكلة التكوین-

   .مساعد راقن أو استقبال عون رتبة في التسمیة
  ,األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-
  .6بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 ت�تالئم أخ�رى مق�اییس إض�افة المن�اظرة لجن�ة ألع�ضاء ویمك�ن

 بالمق�اییس الخاص�ة ال�ضوارب وت�ضبط المترش�ح رتب�ة وخ�صوصیة
 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20)والعشرین (0)الصفر بین
 الملف�ات تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:8الف�صل

 ح�سب المترش�حین وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا المعروض�ة
 الت�ساوي حال�ة وفي علیھا، ّالمتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في ةاألقدمی حسب األولویة تعطى

  .ّسنا ألكبرھم األولویة
 إلیھا المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10الفصل
  بلدیة رئیس
  ادجر  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد قرار

 م�ستكتب رتب�ة إل�ى  للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة  من�اظرة بف�تح بیتعل�ق
 جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  2018 سنة بعنوان السوق حومة
 مستكتب رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح یتعلق قرار
 جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  2018 سنة بعنوان السوق حومة

 ن�وفمبر 15 ی�وم ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة تف�تح : األول الف�صل
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2019
 لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة م�ستكتب

  .السوق حومة جربة بلدیة
  (01)واحدة بخطة شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد: 2 الفصل
  .2019 أكتوبر 15 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 17 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 جرب�ة ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك أول تقني

  السوق حومة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار

 ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك أول تقن�ي ب�ةرت
  السوق حومة جربة

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ّتنظم :األول الفصل
 ھ�ذا ألحك�ام وفق�ا العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بال�سلك أول

  .القرار
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 إل�ى للترقیة لملفاتبا الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2الفصـــل
 التقنی�ون العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

 على أقدمیة سنوات (05) شرط فیھم ّوالمتوفر رتبھم في المترسمون
  .ّالترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في ّاألقل

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3الفصــل
 دون البلدی�ة إل�ى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم
  :القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-
  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أع�اله إلیھ�ا الم�شار للمن�اظرة ّالمترش�حین عل�ى یج�ب:4الف�صل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة بلدیةال لدى ّترشحھم مطالب یودعوا

 المدنی�ة للخ�دمات الالزم�ة ب�الحجج ّوم�دعم مف�صل تلخ�یص-  
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من او اإلدارة رئیس طرف من ممضى

 الوظیف�ة ف�ي المترش�ح انت�داب ق�رار م�ن لألصل مطابقة نسخة-    
  العمومیة،

  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ- 
 خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعن�ي اإلداري المل�ف
  ناظرة،الم فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)الخمس

 التي ملتقیات أوال التكوینیة الدورات شھائد من األصل طبق نسخ-  
 ف�ي الت�سمیة من�ذ اإلدارة قب�ل م�ن تنظیمھا  ّوتم المترشح فیھا شارك

   .تقني رتبة
 قائم�ة غل�ق ت�اریخ بع�د ی�صل ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا وی�رفض

 معرف�ة عل�ى دل�یال ال�ضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات
  .إلرسالا تاریخ

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تركیبة تضبط:5الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المشاركة

 ف�ي ّح�ددةالم للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن ّالذین المترشحین قائمة اقتراح-
 یت�راوح تقییم�ي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:6الفصل

 المنوط�ة للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعبّ�ر (20)والع�شرین (0)ال�صفر ب�ین
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:7الف�صل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، ّالعامة األقدمیة-
  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-
  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-
 منذ اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو ّالمنظمین والملتقیات التكوین-

  تقني،  رتبة في التسمیة
  ,والمواظبة السیرة-
 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند قییميالت العدد-

  .أعاله 6 بالفصل إلیھ
 .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند

 لجن�ة أع�ضاء قب�ل م�ن بالمق�اییس الخاص�ة ال�ضوارب وت�ضبط
   .المناظرة
 الملف�ات تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:8الف�صل
 ح�سب المترش�حین وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا ض�ةالمعرو
 تحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تك�ون النق�اط م�ن المجم�وع نف�س عل�ى مترش�حین ّع�دة أو مترشحان
 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .ّسنا ألكبرھم
 إلیھا المشار المناظرة في المقبولین المترشحین ئمةقا تضبط:9الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10الفصل
  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ظیمتن كیفیة بضبط بیتعلق

 حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  السوق

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 جرب�ة ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بالسلك تقني رتبة

  السوق حومة
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة ّت�نظم:األول الف�صل

 ھ�ذا ألحك�ام وفق�ا العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي تقنیبال�سلك
  .القرار

 إل�ى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2الفصـــل
 العمومیةالم�ساعدون ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي تقنیبال�سلك رتب�ة

 س�نوات (05) ش�رط ف�یھم ّوالمت�وفر رت�بھم في المترسمون نیونالتق
  .ّالترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في ّاألقل على أقدمیة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3الفصــل
 دون البلدی�ة إل�ى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم
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  :القرار اھذ ویضبط
  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-
  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أع�اله إلیھ�ا الم�شار للمن�اظرة ّالمترش�حین عل�ى یج�ب:4الف�صل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ّترشحھم مطالب یودعوا

 مدنی�ةال للخ�دمات الالزم�ة ب�الحجج ّوم�دعم مف�صل تلخ�یص-  
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  ینوبھ، من او اإلدارة رئیس طرف من ممضى
 الوظیف�ة ف�ي المترش�ح انت�داب ق�رار م�ن لألص�ل مطابق�ة ن�سخة-  

  العمومیة،
  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة- 

  العلمیة، لشھائدا من لألصل مطابقة نسخة- 
 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ- 

 خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعن�ي اإلداري المل�ف
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من األصل طبق نسخ-  
 ف�ي الت�سمیة من�ذ اإلدارة قب�ل م�ن تنظیمھا  ّوتم المترشح فیھا شارك

   .تقني مساعد رتبة

 قائم�ة غل�ق ت�اریخ بع�د ی�صل ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا وی�رفض
 معرف�ة عل�ى دل�یال ال�ضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تركیبة تضبط:5الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار تضىبمق

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المشاركة

 ف�ي ّالمح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن ّالذین المترشحین قائمة اقتراح-
 یت�راوح تقییم�ي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:6الفصل

 المنوط�ة للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعبّ�ر (20)والع�شرین (0)ال�صفر ب�ین
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ
 تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:7الف�صل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  مترشح،لل ّالعامة األقدمیة-
  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-
  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-
 منذ اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو ّالمنظمین والملتقیات التكوین-

  تقني، مساعد رتبة في التسمیة

  ,والمواظبة السیرة-
 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  .عالهأ 6 بالفصل إلیھ
 .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند

 لجن�ة أع�ضاء قب�ل م�ن بالمق�اییس الخاص�ة ال�ضوارب وت�ضبط
   .المناظرة
 الملف�ات تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:8الف�صل

 ح�سب المترش�حین وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا المعروض�ة
 تحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد مجموع ىعل باالعتماد الجدارة

 تك�ون النق�اط م�ن المجم�وع نف�س عل�ى مترش�حین ّع�دة أو مترشحان
 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .ّسنا ألكبرھم
 إلیھا المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10الفصل
  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 21 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 جرب�ة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  السوق حومة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قراریتعلق
 ببلدی�ة العمومی�ة ل�إلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

  السوق حومة جربة
 رتب�ة ىإل� للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة ّت�نظم:األول الف�صل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تقني مساعد

  .القرار ھذا
 إل�ى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2الفصـــل

 األعوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
 س�نوات (05) طش�ر ف�یھم ّوالمت�وفر رت�بھم في المترسمون التقنیون

  .ّالترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في ّاألقل على أقدمیة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3الفصــل
 دون البلدی�ة إل�ى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم
  :القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق اریخت-
  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أع�اله إلیھ�ا الم�شار للمن�اظرة ّالمترش�حین عل�ى یج�ب:4الف�صل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ّترشحھم مطالب یودعوا
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 المدنی�ة للخ�دمات الالزم�ة ب�الحجج ّوم�دعم مف�صل تلخ�یص-  
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  ینوبھ، من او اإلدارة رئیس طرف من ممضى
 الوظیف�ة ف�ي المترش�ح انت�داب ق�رار م�ن لألص�ل مطابق�ة ن�سخة-  

  العمومیة،
  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة- 
 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات ةالمتعلق القرارات من نسخ- 

 خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعن�ي اإلداري المل�ف
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)الخمس

 دورات أو الملتقی�ات ف�ي الم�شاركة ش�ھائد من األصل طبق نسخ-  
   .تقني عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من ّالمنظمة التكوین

 قائم�ة غل�ق ت�اریخ بع�د ی�صل ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا وی�رفض
 معرف�ة عل�ى دل�یال ال�ضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ
 أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تركیبة تضبط:5الفصل

  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى
  :صوصبالخ اللجنة ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المشاركة

 ف�ي ّالمح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن ّالذین المترشحین قائمة اقتراح-
 یت�راوح تقییم�ي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:6الفصل

 المنوط�ة للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعبّ�ر (20)لع�شرینوا (0)ال�صفر ب�ین
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ
 تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:7الف�صل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، ّالعامة األقدمیة-
  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-
  ي،التعلیم المستوى أو الشھائد-
 منذ اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو ّالمنظمین والملتقیات التكوین-

  .تقني عون رتبة في التسمیة
  ,والمواظبة السیرة-
 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل إلیھ
 .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند

 لجن�ة أع�ضاء قب�ل م�ن بالمق�اییس الخاص�ة ال�ضوارب ضبطوت�
   .المناظرة
 الملف�ات تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:8الف�صل

 ح�سب المترش�حین وترتی�ب الق�رار ھ�ذا ألحك�ام طبق�ا المعروض�ة

 تحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تك�ون النق�اط م�ن المجم�وع نف�س عل�ى مترش�حین ّع�دة أو مترشحان
 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .ّسنا ألكبرھم
 إلیھا المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله

  .المحلیة للجماعات الرسمیة دةبالجری القرار ھذا ینشر:10الفصل
  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین
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 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
  السوق حومة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قرار
 جربة ببلدیة العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
  السوق حومة

 ّمحلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ّتنظم:األول الفصل
 ھ�ذا ألحك�ام وفق�ا العمومی�ة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  .القرار
 رتبة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2الفصـــل

 واض�عو العمومی�ة ل�إلدارات اإلعالمی�ة وتقنی�ي محلل�ي ب�سلك ّمحل�ل
 س�نوات (05) ش�رط ف�یھم ّوالمت�وفر رت�بھم ف�ي المترسمون البرامج
  .ّالترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في ّاألقل على أقدمیة

 بق�رار أع�اله إلیھ�ا بالملفاتالم�شار الداخلیة المناظرة تفتح :3الفصــل
 دون البلدی�ة إل�ى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم
  :القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-
  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أع�اله إلیھ�ا الم�شار للمن�اظرة ینّالمترش�ح عل�ى یج�ب:4الف�صل
  :التالیة بالوثائق مصحوبة البلدیة لدى ّترشحھم مطالب یودعوا

 المدنی�ة للخ�دمات الالزم�ة ب�الحجج ّوم�دعم مف�صل تلخ�یص-  
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من او اإلدارة رئیس طرف من ممضى
 الوظیف�ة ف�ي المترش�ح انت�داب ق�رار م�ن لألص�ل مطابق�ة ن�سخة-

  العمومیة،
  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة- 
  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ- 
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 خ�الل تأدیبی�ة عقوب�ة أي م�ن ب�األمر للمعن�ي اإلداري المل�ف
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من األصل طبق نسخ-  
 ف�ي الت�سمیة من�ذ اإلدارة قب�ل م�ن تنظیمھا  ّوتم المترشح فیھا شارك

  .برامج واضع رتبة
 قائم�ة غل�ق ت�اریخ بع�د ی�صل ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا وی�رفض

 معرف�ة عل�ى دل�یال ال�ضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون ترشحاتال
  .اإلرسال تاریخ

 أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تركیبة تضبط:5الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المشاركة

 ف�ي ّالمح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن ّالذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یت�راوح تقییم�ي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى:6الفصل
 المنوط�ة للمھ�ام أدائ�ھ ع�ن یعبّ�ر (20)والع�شرین (0)ال�صفر ب�ین

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:7الف�صل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، ّالعامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

 منذ دارةاإل قبل من فیھما ّالمرخص أو ّالمنظمین والملتقیات التكوین-
  .برامج واضع رتبة في رتبة في التسمیة

  ,والمواظبة السیرة-

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجن�ة أع�ضاء قب�ل م�ن بالمق�اییس الخاص�ة ال�ضوارب وت�ضبط

   .مناظرةال

 الملف�ات تقی�یم أع�اله إلیھ�ا الم�شار المن�اظرة لجن�ة تت�ولى:8الف�صل
 الج�دارة ح�سب المترش�حین وترتی�ب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 ّع�دة أو مترش�حان تح�صل وإذا علیھ�ا، ّالمتح�صل األعداد لمجموع طبقا
 ف�ي ألق�دمھم األولوی�ة تك�ون النق�اط م�ن المجم�وع نف�س عل�ى مترش�حین

  .ّسنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا ةالرتب

 إلیھا المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10الفصل
  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعل�ق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد ارقر

 بالسلك ّمحلل رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح بیتعلق
 حومة جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي
  2018 سنة بعنوان السوق

 ّمحل�ل رتب�ة إل�ى  للترقی�ة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات اإلعالمی�ة تقنی�ي و محلل�ي بال�سلك

  2018 سنة بعنوان السوق حومة جربة
 ن�وفمبر 15 ی�وم ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة تف�تح : األول الف�صل

 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2019
 بلدیة لفائدة العمومیة میةلإلداراتاإلعال تقنیي و محللي بالسلك ّمحلل
  .السوق حومة جربة

  (01)واحدة بخطة شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد: 2 الفصل
  .2019 أكتوبر 15یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین

  
 یتعلق 2019 سبتمبر 8  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار

 ت�صرف كتب�ة النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة بف�تح بیتعل�ق
 2019 س�نة بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك

  السوق حومة جربة بلدیة لفائدة
 ت�صرف كتبة النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار

 2019 س�نة بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك دارياإل بال�سلك
  السوق حومة جربة بلدیة لفائدة

 دی�سمبر 30 ی�وم ال�سوق حوم�ة جرب�ة ببلدی�ة تف�تح : األول الف�صل
 كتب�ة النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة مناظرة الموالیة واألیام 2019
 س�نة بعن�وان العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك تصرف

  .السوق حومة جربة بلدیة فائدةل 2019
 بــ�سبعة ش�غورھا ّس�د الم�راد الخط�ط ع�دد ّح�دد : 2 الف�صل
  .(07)خطط

  .2019 نوفمبر 29 یوم الترشحات قائمة تختم : 3 الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  جراد  الحسین
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  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   972صفحــة 



  973صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   974صفحــة 



  975صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   976صفحــة 



  977صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   978صفحــة 



  979صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   980صفحــة 



  981صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   982صفحــة 



  983صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   984صفحــة 



  985صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   986صفحــة 



  987صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   988صفحــة 



  989صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   990صفحــة 



  991صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   992صفحــة 



  993صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   994صفحــة 



  995صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   996صفحــة 



  997صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   998صفحــة 



  999صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1000صفحــة 



  1001صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1002صفحــة 



  1003صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1004صفحــة 



  1005صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1006صفحــة 



  1007صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1008صفحــة 



  1009صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1010صفحــة 



  1011صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1012صفحــة 



  1013صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1014صفحــة 



  1015صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1016صفحــة 



  1017صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1018صفحــة 



  1019صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1020صفحــة 



  1021صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1022صفحــة 



  1023صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 



  20عــــــدد   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1024صفحــة 



  1025صفحـة   2019  نوفمبر26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   20عـــــدد 

 


