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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 رواد

 التراتیـب مخالفـة بقـرار يتعلـق 2019 سـبتمبر 3  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 4 عـدد قـرار
  العامة النظافة و  الصحة لحفظ الخصوصیة

 الجديدة
 بلديـة رئـیس مـن بقــــرار يتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 الـى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلـــق 2020 جانفي 22  فى مؤرخ الجديدة
 ديـدةالج بلديـة لفائـدة العمومیـة لـالدارات المـشترك االدارى بالسلك   ادارة ملحق  رتبة

  2020 سنة بعنوان
 بلدية رئیس رمن بقــــــــــرا يتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 الـى للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة بفتح يتعلـــق 2020 جانفي 22  فى مؤرخ الجديدة
 الجديـدة بلديـة لفائـدة العمومیـة لـالدارات المـشترك االدارى بالـسلك  تـصرف كاتب رتبة

 .2020 سنة بعنوان
 نابل

 تنظـیم كیفیـة بطضـ بقـرار يتعلـق 2020 فیفـري 4  فـي مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  .نابل بلدية لفائدة استقبال أعوان إلنتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة
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 خارجیـة منـاظرة فتح بقرار يتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  نابل بلدية إدارة مستكتبي النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات

 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 نابل بلدية لفائدة أول مھندس النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة

 خارجیـة منـاظرة فتح بقرار يتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 .نابل بلدية لفائدة تقنیین إلنتداب التعاقد طريق وعن ملفاتبال

 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المـشترك التقنـي بالـسلك تقنیـین إلنتـداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة

 .نابل بلدية لفائدة عمومیةال لإلدارات
 الھوارية

 داخلیـة منـاظرة فـتح بقـرار يتعلـق 2019 أكتـوبر 9  فـي مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 العمومیـة لـإلدارات اإلعالمیـة وتقنیـي محللـي بـسلك محلـل رتبـة إلى للترقیة بالملفات

 .2019 سنة بعنوان الھوارية بلدية ائدةلف
 داخلیـة منـاظرة فـتح بقـرار يتعلـق 2019 أكتـوبر 9  فـي مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

 ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات
 .2019 سنة بعنوان الھوارية بلدية
 داخلیـة منـاظرة فـتح بقـرار يتعلـق 2019 أكتـوبر 9  فـي مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات
 .2019 سنة بعنوان الھوارية بلدية
 الخطط ونوعیة عدد ضبط بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

 2019 سـنة بعنـوان بالملفـات للترقیـة الداخلیـة المنـاظرة طريق عن شغورھا سد المراد
 .الھوارية بلدية لفائدة

 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2019 أكتـوبر 9  فـي مـؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 عالمیـةاإل وتقنیـي محللـي بـسلك محلـل  رتبـة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 .الھوارية بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2019 أكتـوبر 9  فـي مـؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 المـشترك ياإلدار بالـسلك إدارة ملحـق  رتبـة إلـى للترقیـة بالملفـات الداخلیة المناظرة
 .الھوارية بلدية لفائدة العمومیة لالدارات

 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2019 أكتـوبر 9  فـي مـؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 المـشترك رياإلدا بالـسلك تـصرف كاتـب  رتبـة إلـى للترقیـة بالملفات الداخلیة المناظرة
 ..الھوارية بلدية لفائدة العمومیة لالدارات

 العالیة
 لترقیـة مھنـي امتحـان بفتح يتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 .2020 بعنوان العالیة ببلدية مباشرة اعلى صنف الى صنف من عملة
 منـاظرة تنظـیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 لـإلدارات المـشترك اإلداري بالـسلك تـصرف كاتـب رتبـة إلـى للترقیـة بالملفـات  داخلیـة
 ..العالیة ببلدية العمومیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بعنـوان العالیـة ببلديـة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 .2020 سنة
 سوسة

 فـي النـاجحین بقائمـة يتعلـق 2020 فیفـري 10  فـي مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 .تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 فـي النـاجحین بقائمـة يتعلـق 2020 فیفـري 10  فـي مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 .أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
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 الفحول عمیرة

 الـسیدة بتكلیـف يتعلق بقرار يتعلق 2018 أكتوبر 9  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
 .الفحول عمیرة ببلدية علومةالم إلى بالنفاذ 2أ أول تقني الصغیر ذكرى

 .میزانیة تعديل بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار
 ..إعتمادات بتحويل يتعلق 2019 أفريل 28  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد مداوالت
 ..إعتماد بتحويل يتعلق 2019 توبرأك 8  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد مداوالت
  .2019 میزانیة بتنقیح يتعلق 2019 مارس 12  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد مداوالت

 الشامخ أوالد

  .ترقیة بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  رواد

  

 2019 سبتمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب مخالفة بقرار يتعلق

  العامة النظافة و 

 دينار ألف قدرھا مالیة إدارية خطیة تسلط :1 الفصل
 للمحافظة الالزمة التدابیر احترام لعدم (دينار 1000)

 تراتیب و  البیئیة و العمرانیة و الحضرية الجمالیة على
 و العمومیة الفضاءات و الساحات و بالشوارع البناء

 10عدد بالفصل الواردة المخالفات بقیة على و الخاصة
  . .2016 لسنة 30 عدد القانون من ثالثا

 الخطیة مبلغ خالص المخالف على يتعین :2الفصل   
 أجل في وصل مقابل المختصة المالیة بالقباضة اإلدارية

 و .إعالمه      تاريخ من يوما شرةع خمسة يتجاوز ال
 ھذا خالل الخطیة مبلغ بخالص المخالف يقم لم إذا

 استخالص المختص العمومي المحاسب يتولى األجل
 الجماعات ديون      استخالص اجراءات وفق الخطیة
  .العمومیة المحاسبة بمجلة علیھا المنصوص المحلیة

 مركز یسرئ و رواد لبلدية العام الكاتب :3 الفصل   
 كل مكلفون رواد لبلدية المالیة قابض و البیئیة الشرطة

  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه فیما

  
  بلدية رئیس

  بوعصیدة  عدنان                                        
  

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

  الجديدة

  

 جـانفي 21  فـي مـؤرخ 2020   لـسنة 1 عـدد قـرار
 مـؤرخ الجديـدة بلديـة رئـیس من قـــرارب يتعلق 2020

 داخلیـة منـاظرة بفتح يتعلـــق 2020 جانفي 22  فى
 بالـسلك   ادارة ملحـق  رتبـة الـى للترقیـة بالملفـات

 بلديـة لفائـدة العمومیـة لـالدارات المـشترك االدارى
  2020 سنة بعنوان الجديدة

 22  فـى مـؤرخ الجديـدة بلديـة رئـیس قـــــــــــرارمن
 بالملفـات داخلیـة مناظرة بفتح يتعلـــق 2020 جانفي
 االدارى بالـسلك   ادارة ملحـق : رتبـة الـى للترقیـة

 الجديـدة بلديـة لفائـدة العمومیـة لـالدارات المـشترك
     2020 سنة بعنوان

 15  يوم لفائدتھا و الجديدة ببلدية يفتح : االول الفصل
 بالملفـات داخلیة مناظرة الموالیة االيام و 2020 ماي 

 االدارى بالـسلك   ادارة ملحـق رتبـة الـى للترقیـة
   2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثانى الفصل
  01 : ب

 15 : يـوم الترشـحات خـتم يقـــــــع : الثالـث الفـصل
  2020 افريل

  بلدية رئیس
  العويني  خالد

  

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

 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  فى مؤرخ الجديدة بلدية رئیس ن مبقرار يتعلق 2020

 داخلیة مناظرة بفتح يتعلـــق 2020 جانفي 22
 بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات

 بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االدارى
  2020 سنة بعنوان الجديدة

 جانفي 22  فى مؤرخ جديدةال بلدية رئیس قرار من
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلـــق 2020

 المشترك االدارى بالسلك  تصرف كاتب : رتبة الى
 سنة بعنوان الجديدة بلدية لفائدة العمومیة لالدارات
2020     

 15  يوم لفائدتھا و الجديدة ببلدية يفتح : االول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة ةالموالی االيام و 2020 ماي 

 االدارى بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة
   2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك
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 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثانى الفصل
  04 : ب

 15 : يوم الترشحات ختم يقــــــع : الثالث الفصل
   2020 افريل

  بلدية رئیس
  العويني  خالد

  

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

  نابل

  

 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 استقبال أعوان إلنتداب التعاقد طريق وعن بالملفات
  نابل بلدية لفائدة

 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق قرار
 إستقبال أعوان ابإلنتد التعاقد طريق وعن بالملفات
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .نابل بلدية

  بلدية رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار يتعلق
  نابل بلدية إدارة مستكتبي النتداب التعاقد

 طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح يتعلق رارق
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتبي النتداب التعاقد

  .نابل بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  بلدية رئیس
  معتوق  بسمة

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

 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 خارجیة ظرةمنا تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 أول مھندس النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات
  نابل بلدية لفائدة

 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق قرار
 أول مھندس إلنتداب التعاقد طريق وعن بالملفات

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك
  .نابل بلدية

  بلدية رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار يتعلق
  نابل بلدية لفائدة تقنیین إلنتداب التعاقد

 طريق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح يتعلق قرار
 المشترك التقني بالسلك تقنیین إلنتداب التعاقد

  .نابل بلدية دةلفائ العمومیة لإلدارات

  

  بلدية رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 بالسلك تقنیین إلنتداب التعاقد طريق وعن بالملفات
  .نابل بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط قيتعل قرار
 بالسلك تقنیین إلنتداب التعاقد طريق وعن بالملفات

  .نابل بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  

  بلدية رئیس
  معتوق  بسمة

  الھوارية

  

 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 إلى قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار يتعلق

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة
  2019 سنة بعنوان الھوارية بلدية لفائدة العمومیة

                                                                
 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس قرار من 

 رقیةللت بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق  2019
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 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى
 سنة بعنوان الھوارية بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2019.  

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة

 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 تمبرسب 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى -
 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 فیفري
 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك الخاص

 المؤرخ 2009 نةلس 112 عدد باألمر المتمم العمومیة
  ،2009 جانفي 21 في

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . دياتبالبل والترسیم والترقیة

 10 في المؤرخ الھوارية بلدية رئیس قرار وعلى -
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 أكتوبر

 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

  . 2019 سنة

 رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 بتاريخ المنعقدة يةللبلد

  :يلي ما قرر

 30 يوم ولفائدتھا الھوارية ببلدية يفتح:األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام  2019ديسمبر
   رتبة الى للترقیة

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
  .2019 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
   . واحدة

 .   2019 نوفمبر 29 يوم الترشحات ختم يقع:3 الفصل
                                                              

                                                                
  2019أكتوبر 10 :في الھوارية 

  بلدية رئیس

  األسطا  فھمي

                  
                  
                  

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

 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  2019 سنة بعنوان الھوارية ةبلدي لفائدة العمومیة

                                                               
 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس قرار من 

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق  2019
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى

 سنة بعنوان الھوارية ةبلدي لفائدة العمومیة لإلدارات
2019.  

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة
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 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

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية داثبإح المتعلق 1966 أفريل

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  ، 2012أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي راألم وعلى -
 رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

.  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -
 االنتداب والیات غصی بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 10 في خالمؤر الھوارية بلدية رئیس قرار وعلى -
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 أكتوبر

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2019 سنة

 رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 بتاريخ المنعقدة للبلدية

  :يلي ما قرر

 30 يوم ولفائدتھا الھوارية ببلدية يفتح:األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة وااليام  2019ديسمبر
   رتبة الى للترقیة

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2019 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
   . واحدة

  2019 نوفمبر 29 يوم الترشحات تمخ يقع:3 الفصل
  2019أكتوبر 10 :في لھوارية 

  بلدية رئیس 

  األسطا  فھمي

  

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

 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة ملحق رتبة
  2019 سنة بعنوان الھوارية بلدية لفائدة ةالعمومی

                                                               
 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس من  قـــــرار 

 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق2019
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة ملحق رتبة

  .2019 سنة بعنوان الھوارية بلدية لفائدة عمومیةال

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة

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

 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

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية بإحداث المتعلق 1966 يلأفر

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل
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 وعلى العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  ، 2012رأكتوب 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في
 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -.

 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 10 في المؤرخ الھوارية ديةبل رئیس قرار وعلى -
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 أكتوبر

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2019 سنة

 رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 بتاريخ المنعقدة للبلدية

  :يلي ما قرر

 30 يوم ولفائدتھا الھوارية ببلدية يفتح:األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة وااليام 2019ديسمبر
   رتبة الى للترقیة

 لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق
  .2019 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
   . دةواح

 .   2019 نوفمبر 29 يوم الترشحات ختم يقع:3 الفصل
                                                                
                                                        

  2019أكتوبر 10 :في الھوارية 

 
   بلدية رئیس 

   االسطا فھمي
  

 2019 أكتوبر 9  في خمؤر 2019   لسنة 4 عدد قرار
 سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقرار يتعلق

 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طريق عن شغورھا
  الھوارية بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان

                                                                
                                                        

 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس من قـــــرار 
 سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  يتعلق2019

 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طريق عن شغورھا
  . الھوارية بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة

 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 بغةالص ذات العمومیة

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

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  ، 2012أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى -
 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999فیفري
    وتقنیي  لليمح بسلك

 112عدد باألمر المتمم العمومیة لالدارات اإلعالمیة
  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 فمبرنو 14 في

.  
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 بتاريخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى -
 للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11
  . الملفات طريق عن

 رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 يخبتار المنعقدة للبلدية

  :يلي ما قرر

 سد المراد الخطط ونوعیة عدد يضبط:األول الفصل
 للترقیة الداخلیة المناظرات طريق عن شغورھا
 على الھوارية بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات

   : التالي النحو

 المشترك االداري للسلك بالنسبة /1               
   : العمومیة لالدارات

  تصرف كاتب :ةالرتب

  : 01   :2019 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

   ادارة ملحق :الرتبة

  01 :2019 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

 االعالمیة وتقنیي محللي لسلك بالنسبة /2           
   : العمومیة لالدارات

  محلل :الرتبة

  01 :2019 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

                                                                
  2019أكتوبر10 :في الھوارية 

   

  بلدية رئیس
  األسطا  فھمي

  

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

 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 لليمح بسلك محلل  رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي
  الھوارية

 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس من قـــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق  2019
   رتبة إلى للترقیة بالملفات

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
  .يةالھوار بلدية لفائدة العمومیة

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 مالعا 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

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر لىوع -
 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 فیفري
 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك الخاص

 المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة
  ،2009 جانفي 21 في

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى -
 رئیس بتسمیة تعلقالم 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة
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 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید نشورم وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 بتاريخ المنعقدة للبلدية

  :يلي ما قرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة  إلى

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات 

 بالملفات الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل
 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة

 البرامج واضعو العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة
 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون 

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

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصلا
 ولفائدة الھوارية بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 دون الھوارية بلدية ىإل بالنظر الراجعین األعوان
  . سواھم

  : القرار ھذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، المناظرة فتح تاريخ-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب:4 الفصل
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة بالوثائق وبةمصح الھوارية

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

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

 في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة -
  . الحالیة الرتبة

 وضعیة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة -
  . باألمر للمعني إدارية

    العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
   (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات   

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

  برامج واضع رتبة في التسمیة منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات

  .اإلرسال تاريخ معرفة على

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل  
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى 

 قائمة واقتراح الترشحات في النظر -         
  . المشاركة حق لھم المخول المترشحین

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -         
   الغرض في المحددة یسللمقاي

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح -         

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى:6 الفصل 
 (20) والعشرين (0)الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
    للمھام أدائه  عن يعبر

  .لعمله أدائه في وإتقانه بعھدته المنوطة  

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:7 الفصل
  :التالیة للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح العامة األقدمیة-   

    للمترشح الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو الشھائد-  

 من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوين-
 تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل  اإلدارة قبل
  ، المناظرة فتح نةس

  ، والمواظبة السیرة-      

 والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-     
  .أعاله 6 بالفصل إلیه
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 (0) الـصفر بـین يتـراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند  
 بالمقـايیس الخاصـة الـضوارب وتـضبط (20)والعـشرين

   أعضاء قبل من المذكورة

   .المناظرة لجنة

 أعـاله إلیھـا المـشار المنـاظرة لجنـة ىتتول :8 الفصل
 القـرار ھـذا ألحكـام طبقـا المعروضـة الملفـات تقیـیم
  الجدارة حسب المترشحین وترتیب

 وإذا علیھـا المتحـصل األعـداد مجموع على باالعتماد 
 نفـس علـى مترشـحین عـدة أو مترشـحان تحـصل

   األولوية تكون النقاط من المجموع

 تعطى األقدمیة ھذه وتتسا وإذا الرتبة في  ألقدمھم  
  . سنا ألكبرھم األولوية

 فـي المقبـولین المترشـحین قائمـة تـضبط :9 الفصل 
 بلديـة رئـیس قبـل مـن أعـاله إلیھـا المـشار المناظرة
  . المناظرة  لجنة من وباقتراح الھوارية

 الرسـمي بالرائـد القـرار ھـذا ينـشر :10 الفـصل 
 للجماعـات الرسـمیة الجريـدة) التونـسیة للجمھوريـة

  .)المحلیة

                                                               
  2019أكتوبر 10 :في الھوارية 

   

  بلدية رئیس
  األسطا  فھمي

  

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

 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 بالسلك إدارة ملحق  رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري
  . الھوارية

     

 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس من قـــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق  2019
   رتبة إلى للترقیة بالملفات

 لالدارات كالمشتر اإلداري بالسلك إدارة ملحق
  . الھوارية بلدية لفائدة العمومیة

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة

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

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  ، 2012أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى -
 رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 رئیس انتخاب إلعادة نتخابیةاال الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 بتاريخ المنعقدة للبلدية

  :يلي ما قرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لالدارات

 بالملفات ةالداخلی للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل
 االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة
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 كتبة أعاله إلیه المشار العمومیة لالدارات المشترك
 رتبھم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف
 على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

   . الترشحات ختم تاريخ في  الرتبة ھذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلیة ظرةالمنا تفتح :3 الفصل  
 ولفائدة الھوارية بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

    إلى بالنظر الراجعین األعوان

  . سواھم دون الھوارية بلدية 

  : القرار ھذا ويضبط  

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، المناظرة فتح تاريخ-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  ، لمناظرةا لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب:4 الفصل
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله الیھا

   : التالیة بالوثائق مصحوبة الھوارية

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

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

 في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة -
  . الحالیة الرتبة

 وضعیة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة -
  . باألمر للمعني إدارية

    العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت ةشھاد
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

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

  . راقن كاتب أو  تصرف  كاتب خطة في التسمیة منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  . الترشحات

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل 
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله الیھا المشار
  . والبیئة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى  

 قائمة واقتراح الترشحات في النظر -         
  . ركةالمشا حق لھم المخول المترشحین

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -         
   الغرض في المحددة للمقايیس

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح -         

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى:6 الفصل 
 (20) والعشرين (0)الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه دتهبعھ المنوطة  للمھام أدائه  عن يعبر
  .لعمله أدائه

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:7 الفصل  
   :التالیة للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   للمترشح العامة األقدمیة-  

       للمترشح الرتبة في األقدمیة- 

                  التعلیمي المستوى أو الشھائد- 

 من فیھما المرخص أو المنظمین لةوالرسك التكوين-
 أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ  اإلدارة قبل

  ، راقن كاتب

  ، والمواظبة السیرة-

 إلیه والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
 واربالض وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالئم

    المذكورة بالمقايیس الخاصة

 عدد مقیاس كل إلى ويسند اللجنة أعضاء قبل من 
                   (20)والعشرين (0) الصفر بین يتراوح

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل 
 القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم

 لمجموع  طبقا الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 تعطى التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد
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 تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولوية
  . سنا ألكبرھم ألولوية تعطى أقدمیتھم

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

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر :10 الفصل 
 للجماعات الرسمیة الجريدة) التونسیة للجمھورية

  )المحلیة

                                                                
  2019أكتوبر 10 :في الھوارية 

   

  بلدية رئیس
  األسطا  فھمي

  

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

 2019 أكتوبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري
  .الھوارية

                                                               
 أكتوبر 10 في مؤرخ الھوارية بلدية رئیس قرار من 

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق  2019
   رتبة إلى للترقیة بالملفات

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .الھوارية بلدية لفائدة العمومیة

  الھوارية بلدية رئیس إن

  ، التونسیة الجمھورية دستور على اإلطالع بعد 

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

  . المحلیة

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

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

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

 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھوارية بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 صالخا األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  ، 2012أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى -
 رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في في

  . وأعضائھا الحكومة

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد ئاسيالر األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى -
 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
  . بالبلديات والترسیم والترقیة

 رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
    .30/08/2018 بتاريخ المنعقدة للبلدية

  :يلي ما قرر

 لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لالدارات

 بالملفات الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 أعاله إلیه المشار العمومیة لإلدارات المشترك
 رتبھم في مترسمونال والراقنون اإلدارة مستكتبو
 على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

   . الترشحات ختم تاريخ في  الرتبة ھذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 ولفائدة الھوارية بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

        إلى بالنظر الراجعین األعوان
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  . سواھم ندو الھوارية بلدية  

  : القرار ھذا ويضبط 

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، المناظرة فتح تاريخ-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب:4 الفصل
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : یةالتال بالوثائق مصحوبة الھوارية

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

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

 في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة -
  . الحالیة الرتبة

 وضعیة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة -
  . باألمر للمعني إدارية

    .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

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

  . راقن و ادارة مستكتب خطة في التسمیة منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  . الترشحات

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل   
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في نظر -
  . المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات يیم -
  . الغرض في المحددة

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح -

 عدد إسناد للمترشح مباشرال الرئیس يتولى:6 الفصل
 عن يعبر (20) والعشرين (0)الصفر بین يتراوح تقییمي

 أدائه في وإتقانه عھدته  المنوطة  للمھام أدائه 
  .لعمله

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:7 الفصل  
  :التالیة للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

   حللمترش العامة األقدمیة-  

    للمترشح الرتبة في األقدمیة-  

   التعلیمي المستوى أو الشھائد-    

 من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوين-   
 أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ االدارة قبل
  ، راقن

  ، والمواظبة السیرة-   

 والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-  
  .أعاله 6 بالفصل إلیه

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

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

    .(20)والعشرين

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل  
 القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات متقیی

 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 تعطى التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد
 تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولوية

  . سنا ألكبرھم األولوية تعطى أقدمیتھم

 في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار رةالمناظ

  . المناظرة  لجنة من وباقتراح الھوارية

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر :10 الفصل 
 للجماعات الرسمیة الجريدة) التونسیة للجمھورية

  )المحلیة

                                                               
  2019توبرأك 10 :في الھوارية 

   

  بلدية رئیس

  األسطا  فھمي
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  العالیة

  

 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان بفتح يتعلق
  2020 بعنوان العالیة ببلدية مباشرة اعلى صنف

  العالیة بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد      

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

  المحلیة،

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

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

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

 المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ االمر وعلى
  العالیة، بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509عدد االمر وعلى  
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى 
 المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  المحلیة، الجماعات عملة وترقیة لالنتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى 
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة المتضمن

 الجھوية المجالس لعملة واالنتداب الترقیة وشروط
  والبلديات،

 2020 فیفري 10 في المؤرخ المقرر وعلى     
 صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العالیة ببلدية مباشرة أعلى صنف الى
2020،  

  :مايلــــــــي قرر

 لترقیة مھني امتحان العالیة ببلدية يفتح :األول الفصل
 وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  :التالي الجدول لمقتضیات

  الثانیة الوحدة ضمن -1

 امتحان طريق عن ترقیتھم المراد العملة عدد
  الیھا الترقیة ستتم التي مھنیاألصناف

  4           4  الرابع الصنف

         1     السادس الصنف  

  1            السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن -2

 امتحان طريق عن ترقیتھم المراد العملة عدد
  الیھا الترقیة ستتم التي مھنیاألصناف

  1            الثامن الصنف 

  1            التاسع الصنف

 ماي 06 يوم المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل 
  .الموالیة واأليام 2020

 06 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : لثالثا الفصل 
   .2020 أفريل

  بلدية رئیس   
  المبن س حمادي

  

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

 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 بالملفات  داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
  العالیة ببلدية یةالعموم لإلدارات المشترك

  العالیة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

  .المحلیة

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

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

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

 المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى  
  .العالیة بلدية بإحداث
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 13 في ؤرخالم 1998 لسنة 834عدد االمر وعلى  
 الخاص االساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك
 االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 المؤرخ 2016 لسنة 107عدد الرئاسي االمر وعلى  
 الحكومة رئیس بتسمیة قالمتعل 2016 اوت 27 في

  واعضائھا،

 المؤرخ 2018 لسنة 125عدد الرئاسي االمر وعلى  
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى  
 االنتداب وألیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

  : مايلي قرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول لالفص
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 والراقنون اإلدارة تبومستك أعاله الیه المشار المشترك

 (5)شرط فیھم والمتوفر رتبتھم في المترسمون
 تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

  .الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله الیھا

 دون المحلیة ةالجماع الى بالنظر الراجعین االعوان
  .سواھم

  :القرار ھذا ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله الیھا

  :التالیة بالوثائق  مصحوبة المعنیة

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

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

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  الحالیة الرتبة

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

  العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة -

 أو التاديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5)الخمس خالل تاديبیة عقوبة

  المناظرة، فتح لسنة السابقة

 في كةالمشار شھائد من لالصل مطابقة نسخ -
 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقیات

  .راقن أو إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض  
  الترشحات سجل

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله الیھا المشار

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى ئةوالبی

 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -
  المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض في المحددة

  قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح -

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 (20)والعشرين (0) الصفر بین يترواح ییميتق عدد
 أدائه في واتقانه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر

  .لعمله

 المشارالیھا الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  :التالیة للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

  للمترشح العامة االقدمیة -

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوين -
 أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل
  راقن

  والمواظبة السیرة -

 والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  .6 بالفصل الیه
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 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة العضاء ويمكن
 وتضبط المترشح صنف أو رتبة وخصوصیة تالئمت

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

 أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم

 لمجموع طبقا الجدارة حسب ترشحینالم وترتیب
 تعطى التساوي حالة وفي علیھا المتحصل االعداد
 تساوت إذا و الرتبة في االقدمیة حسب األولوية

  .سنا الكبرھم األولوية تعطى اقدمیتھم

 في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 البلدية رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من باقتراحو المعنیة

 الجماعات بجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .التونسیة المحلیة

  بلدية رئیس    

  سالم بن حمادي

  

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

 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق
 العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان العالیة ببلدية

  العالیة بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

  المحلیة،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى     
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة العوان العام

 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة
 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ االمر وعلى
  العالیة بلدية باحداث

 12 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد االمر وعلى     
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
 االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد االمر وعلى     
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 06 في المؤرخ 2020/    عدد البلدي القرار وعلى     
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 فیفري

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

  :يلــــــــي ما قرر

 داخلیة مناظرة العالیة ببلدية يفتح :األول الفصل
 وفقا وذلك تصرف كاتب رتبة إلى عون لترقیة بالملفات

  :التالي الجدول لمقتضیات

 ستتم التي األصناف      ترقیتھم المراد االعوان عدد
  الیھا الترقیة

  تصرف كاتب 1      

 يوم بالملفات الداخلیة مناظرةال تجرى : الثاني الفصل 
  .2020 ماي 06

 06 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل 
  .2020 أفريل

  بلدية رئیس   
  سالم بن حمادي

  

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

  سوسة

  

 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة يتعلق 2020

  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات

 بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة
 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2019  

  بلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

------------------  
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 فريفی 10  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة يتعلق 2020

  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات

 بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2019  

  بلدية رئیس  
  خالد اقبال دمحم

  

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

  الفحول عمیرة

  

 2018 أكتوبر 9  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
 تقني الصغیر ذكرى السیدة بتكلیف يتعلق بقرار يتعلق

  الفحول عمیرة ببلدية المعلومة إلى بالنفاذ 2أ أول

 إلى بالنفاذ 2أ أول تقني الصغیر ذكرى السیدة تكلف
   الفحول عمیرة ببلدية ةالمعلوم

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال

  

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

 أكتوبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 18 عدد قرار
 ترسیم تم لقد میزانیة تعديل بقرار يتعلق 2019

 بمیزانیة 2019 سنة بعنوان موظفة الغیر اإلعتمادات
  :كالتالي ذلك و 2019 لسنة الفحول عمیرة بلدية

  أد30:ىأخر دراسات

 المحالت و األحیاء و األسواق تھیئة و بناء
  أد306:التجارية

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال

  

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

 أفريل 28  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد مداوالت
  إعتمادات بتحويل يتعلق 2019

 تحويل على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
  24.700.000 رهقد بما األول العنوان ضمن اعتمادات

  
   
  بلدية رئیس  

  السوسي  جمال

  

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

 أكتوبر 8  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد مداوالت
  إعتماد بتحويل يتعلق 2019

 تحويل على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
  37.200.000قدره بما األول بالعنوان اعتماد

  
  

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال

  

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

 مارس 12  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد مداوالت
  2019 میزانیة بتنقیح يتعلق 2019

 المال توزيع على باإلجماع البلدي المجلس صادق
 العنوان ضمن 287.565.643قدره بما اإلحتیاطي

  . الثاني

  
  

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال

  

-------------------------------------  
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  الشامخ أوالد

  

 2019 أكتوبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  ترقیة بقرار يتعلق

 في مؤرخ الشامخ أوالد بلدية رئیس من قـــرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 21/10/2019

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 أوالد بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  .لشامخا

  الشامخ، أوالد بلدية رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلیة،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر12

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

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

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك يالتقن بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

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

  وأعضائھا،

 مؤرخال 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  الحكومة،

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

  .بالبلديات والترسیم والترقیة اإلنتداب

  :يلي ما قرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك لأو تقني رتبة إلى

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل
 المشترك بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 رتبھم في المترسمون التقنیون العمومیة لإلدارات
 على أقدمیة سنوات (05) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة ھذه في لاألق

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الشامخ أوالد بلدية رئیس من بقرار إلیھا المشار
 المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة

  .سواھم دون

  :القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات ةقائم غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاريخ -

 إلیھا للمناظرة المترشحین على يجب :الرابع الفصل
 الشامخ اوالد بلدية لدى مطالب يودعوا أن أعاله

  :التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .العمومیة الوظیفة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .الحالیة الرتبة

 حالة آلخر الضابط قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر للمعنى إدارية

  العلمیة دالشھائ من لألصل مطابقة نسخ -

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من بالمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 الخیرة سنوات (05)الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .تقني رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل ويكون الترشحات قائمة
  .اإلرسال تاريخ معرفة على

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة
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  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض في المحدد

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح -

 للمترشح مباشرال الرئیس يتولى :السادس الفصل
-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد إسناد
 وإنضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن عبر (20

  .لعمله أدائه في واتقائه

 ملفات تقییم مقايیس تضبط :السابع الفصل
  :يلي كما المترشحین

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
  .تقني رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

  .المواظبة و السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح

 الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند
 بالمقايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20)والعشرين(0)
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان صلتح وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

   عدة أو

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
 األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية
  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى

 المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في نھائیا

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح المعنیة البلدية

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر :العاشر الفصل
  .المحلیة للجماعات

  بلدية رئیس       
هللا بنعبــد  محــسن


