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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
رواد

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
...2019 سنة بعنوان رواد بلدیة لفائدة میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

...2019 سنة بعنوان رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة
  خالد بني

..........................................اللجنة بتركیبة یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
مساكن

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
...................مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتــب رتبة إلى للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
.......................مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة یمتنظ كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
..................مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مسـاعد متصرف رتبة إلى للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
............................مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
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 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
................................مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8  للصنفین المنتمین العملة إلدماج باالختبارات 

.……………………………………………………………… مساكن بلدیة لفائدة  العمومیة
 المھني االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5  لألصناف المنتمین العملة إلدماج
..................................................................................................مساكن بلدیة لفائدة العمومیة

  الكبرى القلعة
..............الشافطة اآللة كراء ممعلو بتحدید یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

المنستیر
 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 ماي 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
......................................................................................2020 سنة  بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 ماي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
.......................2020 سنة بعنوان المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 ماي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
....................2020 سنة بعنوان المنستیر ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

صیادة
 سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقرار یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 6 في مؤرخ صیادة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا
..............................................................................................................................2020 مارس
 بالملفات الداخلیة المناظرة بتنظیم  یتعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 5  يف مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

2020./.06/03. في  مؤرخ العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة
 في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق    06/03/2020.
......................................................................................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بالملفات ةالداخلی المناظرة میبتنظ  یتعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
.......................2020 مارس 6ي ف  مؤرخ العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

 في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من بفرار یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني لسلكبا  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق   06/03/2020.

،..........................................................................................................2020 سنة بعنوان العمومیة
 في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق   06/03/2020.
،..............................................................................................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  فارسي منزل
...فارسي منزل بلدیة أعوان ضبط قرار بتنقیح یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 بن قیـس السید لفائدة اإلمضاء حق بتفویض یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
.................................................................................................................للبلدیة العام الكاتب علي
 مطالب في للنظر الفنیة اللجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

........................................................................................................العمومي التمویل على الحصول
..........................العروض فتح لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020 لسنة 6 عدد قرار
.........................العروض تقییم لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020 لسنة 7 عدد قرار
.............................الشراءات لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
......................الشراءات تقییم لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
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 الخاصة العروض فتح لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020 لسنة 10 عدد قرار
......................................................................................................................العادیة باالستشارات

 الخاصة العروض تقییم لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 ددع قرار
................................................................................................................................باالستشارات

 الخاصة العروض تقییم لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
................................................................................................................................باالستشارات

المھدیة
.............................المراجعة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 للقواعد المخالفة العربات رفع معلوم بتحدید یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

....................................................................................................................................المروریة
..................بالمآوي الوقوف معلوم بتحدید یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بمناسبة العام الطریق إشغال الیممع بتحدید یتعلق 2020 مارس 10  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

...............................................................................................................................البناء حضائر
قرمدة

..............................مقبرة إحداث بقرار یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
رمادة

 یتعلق رمادة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد مداوالت
.......................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من عملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبھ
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  رواد

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف
  2019 سنة بعنوان رواد

 إلـى للتـرقـیـة بالملـفـات الـداخلیـة المنـاظـرة ّتنظـم : األول الفصـل
 العمومیة لـإلدارت المشتـرك اإلداري بالسلـك تصرف كاتب رتـبـة

  . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة ّیترشح أن یمكن : 2 الـفـصــــــل 
 العمومیة لـإلدارت المشترك اإلداري بالسلـك تصرف كاتب رتبة إلى

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون والراقنون اإلدارة مستكتبو
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس

  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة رواد بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا ویضبط ، سواھم دون رواد

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحــات قائمـة غلـق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتـمـاع تاریـخ -

 إلیھـا المشـار للمنـاظـرة ّالمترشحیـن علـى یـجـب : 4 الـفـصــــــل
 مصحوبة رواد بلدیة لـدى ّترشحھـم مطالـب ودعوای أن أعـاله

  : التالیة بالوثائق

 المدنیة للخدمات ّالالزمة بالحجج ّومدعـم ّمفصـل تلخیص -
 ھـذا ویكون المترشح بھـا قـام ّالـتي اإلقتضاء عند والعسكریـة

  . ینوبھ من أو رواد بلدیة رئیس قبل من ممضى التلخیص

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

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

  . الـعـلمـیـة الشھـائــد مـن لـألصـل مطـابـقـة نسـخ -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة يأ من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 أو الملتقیات في المشاركة شھائـد مـن لـألصـل مطابقـة نسخ -
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات

  . راقــــن أو إدارة مستكتـب

 سجل ختم اریخت بـعـد یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض 
  . التـرشحـات

 المشار الداخلیـة المناظـرة لجنـة تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل
 ، والبیئة المحلیة الشـؤون وزیـر مـن قـرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا

  : بالخصوص اللجنة ھذه ّوتتولى

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

 في ّالمحددة للمقـاییـس طبقـا المترشحین وترتیب الملفـات ـقـییـمت -
  . الغرض

  . قـبـولـھــم یـمـكـن ّالـذیـن المتـرشـحـیــن قــائـمـــة اقـتــراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الـفـصــــــل
 للمھام آدائھ عن یعبّر ( 20 - 0 ) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . لعملـھ ألدائـھ واتقـانـة وانضباطـھ بعھدتـھ المنوطـة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الـفـصــــــل
  : التالیة للمقـاییـس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  . للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة -

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  . للمترشح التعلیمي لمستوىا أو الشھائد -

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

  . والـمــواظـبـــة الـسـیـــرة -

  . 6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط المترشح صنف أو رتبة وخصوصیة

 مقیاس كل إلى ویسند ، اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد
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 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الـفـصــــــل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام بقاط علیھا المعروضة الملفات
 حالة وفي ، علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت وإذا ، الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  . ّسنا ألكبرھم األولیة تعطى أقدمیتھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح رواد بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 الـرسـمـیـة بـالجـریـدة الـقــرار ھـذا ینـشــر : 10 الـفـصـــل
 2018 لسنة 1060 عـدد لـألمــر طـبـقــا المحلـیـة للـجـمـاعـات

 لبلـدیــة اإللكتـرونـي وبالموقـع 2018 دیسمبر 17 في الـمـؤرخ
   رواد

  بلدیة سرئی    
  بوعصیدة  عدنان

  

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 21  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  2019 سنة بعنوان

 إلـى للتـرقـیـة بالملـفـات الـداخلیـة المنـاظـرة ّتنظـم : األول الفصـل
 العمومیة لـإلدارت المشتـرك اإلداري بالسلـك إدارة ملـحـق رتـبـة

  . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة ّیترشح أن یمكن : 2 الـفـصــــــل 
 العمومیة لـإلدارت المشترك اإلداري بالسلـك إدارة ملـحـق رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على سنوات (5) خمس شرط

  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة رواد بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا ویضبط ، سواھم دون رواد

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحــات قائمـة غلـق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتـمـاع تاریـخ -

 إلیھـا المشـار للمنـاظـرة ّالمترشحیـن علـى یـجـب : 4 الـفـصــــــل
 مصحوبة رواد بلدیة لـدى ّترشحھـم مطالـب یودعوا أن أعـاله

  : التالیة بالوثائق

 المدنیة للخدمات ّالالزمة بالحجج ّومدعـم ّمفصـل تلخیص -
 من ممضى التلخیص ھـذا ویكون المترشح بھـا قـام ّالـتي والعسكریـة

  . ینوبھ من أو رواد بلدیة رئیس قبل

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

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

  . الـعـلمـیـة الشھـائــد مـن لـألصـل مطـابـقـة نسـخ -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 سالخم خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 أو الملتقیات في المشاركة شھائـد مـن لـألصـل مطابقـة نسخ -
 كاتـب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات

  . راقـــن كـاتـب أو تصـرف

 سجل ختم تاریخ بـعـد یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض 
  . اتالتـرشحـ

 المشار الداخلیـة المناظـرة لجنـة تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل
 ، والبیئة المحلیة الشـؤون وزیـر مـن قـرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا

  : بالخصوص اللجنة ھذه ّوتتولى

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

 في ّالمحددة للمقـاییـس طبقـا المترشحین یبوترت الملفـات تـقـییـم -
  . الغرض

  . قـبـولـھــم یـمـكـن ّالـذیـن المتـرشـحـیــن قــائـمـــة اقـتــراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الـفـصــــــل
 للمھام آدائھ عن یعبّر ( 20 - 0 ) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . لعملـھ ألدائـھ واتقـانـة وانضباطـھ تـھبعھد المنوطـة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الـفـصــــــل
  : التالیة للمقـاییـس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  . للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة -

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  . شحللمتر التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
   . راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  . والـمــواظـبـــة الـسـیـــرة -

  . 6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة
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 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند ، اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الـفـصــــــل
 المترشحین بوترتی القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 حالة وفي ، علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت وإذا ، الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  . ّسنا ألكبرھم األولیة تعطى أقدمیتھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح رواد دیةبل رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 الـرسـمـیـة بـالجـریـدة الـقــرار ھـذا ینـشــر : 10 الـفـصـــل
 2018 لسنة 1060 عـدد لـألمــر طـبـقــا المحلـیـة للـجـمـاعـات

 لبلـدیــة اإللكتـرونـي وبالموقـع 2018 دیسمبر 17 في الـمـؤرخ
  . رواد

  بلدیة رئیس   
  بوعصیدة  عدنان

  
  

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

  

  خالد بني

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
  اللجنة بتركیبة

 یتعلق  2020 فیفري 05 في مؤرخ خالد بني بلدیة رئیسمن 
   أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 خالد بني بلدیة فائدةل العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2019 سنة بعنوان

  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر ان

  خالد بني بلدیة رئیس من باقتراح و

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ ىأو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 المتعلق 1958 سبتمبر 12 في لمؤرخا 213 عدد األمر على و
  .خالد بني بلدیة بإحداث

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في رخالمؤ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  ،2009 جانفي

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في خالمؤر 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

 2019 نوفمبر 20 في المؤرخ خالد بني بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 بعنوان ةالعمومی لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  .2019 سنة

 2019 نوفمبر 20 في المؤرخ خالد بني بلدیة رئیس قرار على و 
 أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق
  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  :یلــــي ما قــــرر

 تقني رتبة الى بالملفات خلیةالدا المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 خالد بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

 بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة و 2019 سنة بعنوان
   : السادة من  2020 فیفري 05 في المؤرخ أعاله

                          لجنة رئیس        البلدیة رئیس    السید-

 ضوع            العام الكاتب     السید-

                       عضو    بالوالیة البلدیة الشؤون عن ضوع
   المحلیة ایةالجب مصلحة رئیس مستشار متصرف    الصید وھیبة 

  عضو                  

                     عضو   بالبلدیة  أول تقني    الھداجي صارة-
                   

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 الموكلة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم االستعانة أو للجنة

                     
  بلدیة رئیس 

  شاشیة  مھدي
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  مساكن

  

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس إدارة مستكتــب
  مساكن بلدیة

 المتعلق2020 جوان 22 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من ـرارق
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتــب
  مساكن بلدیة

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص عجمی على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث لمتعلقا 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 ياإلدار بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق  2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

   2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  ــيی ــامـ ـررقـ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن   : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى

 المساعدون الراقنون و اإلستقبال أعوان أعاله إلیھ المشار

 أقدمیة سنوات ( 5 ) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في قلاأل على

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  ر،للتناظ المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا یكون و   المترشح بھا قام التي اإلقتضاء ندع  العسكریة
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص

  . 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-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 إستقبال عون رتبة في التسمیة منذ رةاإلدا قبل من المنظمة التكوین

   مساعد راقن أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و-
  الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامـس الفصل
 ھذه تتولى و       المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات يف النظر-
  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  : السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة



 

  41عــــــدد   2020 جوان 26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1828صفحــة 

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي المستوى أو دالشھائ-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  مساعد راقن أو إستقبال عون رتبة في التسمیة

  األخیرة سنوات للخمس المواظبـة و السیرة-

  6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) العشرین و       (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام اطبق المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى
   سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 من بإقتراح و      المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله اإلیھ المشار

  . المناظرة لجنة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
   التونسیة

                                                 
  بلدیة رئیس

  علیة  دمحم  
  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة یمتنظ كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  مساكن

 2020 جوان 22 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من ـرارق
 إلى ةللترقی بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  . المحلیة بالجماعات

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة تالجماعا
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة ـــماعاتالج بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  . العمومیة لإلدارات المشترك

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  مــــــایلــــــــــي قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلكب تصرف كاتب

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن   : الثاني الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 5 ) شرط

  . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة طالخط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : التالیة

 و نیةالمد للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي
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  . الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة لشھائدا من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من ةالمنظم التكوین

  . راقن أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
  الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامـس الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و  المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات يف النظر-
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  : السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) رینالعش و (0) الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي ىالمستو أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  ، راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  ، المواظبـة و السیرة-

  6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة ةخصوصی
 مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 حسب ترشحینالم ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى
   سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 لجنة من بإقتراح و عنیةالم البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
   التونسیة

    

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 رتبة لىإ للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مسـاعد متصرف
  مساكن بلدیة

 المتعلق2020 جوان 22في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس قرارمن
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مسـاعد متصرف
  . مساكن بلدیة

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة حداثبإ المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم
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 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  . العمومیة لإلدارات المشترك

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلــــــــــي مــــــا قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن   : يالثان الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 الراقنون الكتبة و التصرف كتبة أعاله إلیھ المشار العمومیة
 أقدمیة سنوات ( 5 ) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون

  . لترشحاتا تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة تماعإج تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا نیكو و    المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص

  . 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-

 خلو تثبت شھادة أو أدیبیةالت بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  . راقن كاتب أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
  الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامـس الفصل
 ھذه تتولى و       المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر-
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  : السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما رخصالم أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  ، راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  ، المواظبـة و السیرة-

  6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 سبالمقایی الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) العشرین و       (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى
   سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 من بإقتراح و      المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : لعاشرا الفصل
   التونسیة

    

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم
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 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  مساكن

  قــــرار

 المتعلق 2020 جوان 22 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  . مساكن

  ، ـنمساكــ بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 نةلس 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 14 عدد األمر خاصة و تممتھ
2009 ،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلي مــا قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

   القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع ریختا-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 من ممضي یصالتلخ ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

  ، 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 نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح یھاف شارك

  ، تقني عون رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 اإلیھ المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل
 ھذه تتولى و    المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر-
  المشاركة
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 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  ، الغرض

  ، قبولھم یمكن اللذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس صلالف
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح

  ، لعملھ أدائھ في إتقانھ و إنظباطھ و بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في میةاألقد-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  ، تقني عون رتبة في التسمیة منذ

  ، المواظبة و السیرة-

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  ، هأعال 6 بالفصل إلیھ

 العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)
  المناظرة

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

 إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

 تعطى األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون
  . سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط  : التاسع الفصل
 بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار ناظرةالم
  . المناظرة لجنة من

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر  : العاشر الفصل
  . التونسیة

  بلدیة رئیس                                                
  علیة  دمحم  

  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بطبض
  مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

 2020 جوان 22 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من رارـقــــ
 إلى للترقیة اتبالملف الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  .مساكن

  ، مساكـــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة لجماعاتا
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات ـةبمجلـــ المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 14 عدد األمر خاصة و تھتمم
2009 ،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلي مــا قـرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول لفصلا
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  . القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : الثاني الفصل
 میةالعمو لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

 (5) خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون
   الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة اعةالجم إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-
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   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أو

  : یةالتال

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 من ممضي التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

  ، الحالیة تبةالر في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة خیرةاأل سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  ، تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل
 ھذه تتولى و    المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر-
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  ، الغرض

  ، قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح

  ، ملھلع أدائھ في إتقانھ و إنظباطھ و بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  ، تقني رتبة في التسمیة منذ

  ، المواظبة و السیرة-

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

 العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)
  المناظرة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا ارالمش المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 المترشحین ترتیب و       القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

 تعطى قدمیةاأل ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون
  . سنا ألكبرھم األولویة

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

  . المناظرة لجنة من

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر  : العاشر الفصل
  . التونسیة

                          
  یةبلد رئیس 
  علیة  دمحم  

  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 باإلختبارات  المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق
 بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8  للصنفین المنتمین العملة إلدماج
  . مساكن بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 2020 حوان 22 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من ـــرارق
 باإلختبارات  المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8  للصنفین المنتمین العملة إلدماج
  .  مساكن یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ تيال النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة اثبإحد المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق و 1985
  . الموظفین

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و میةالعمو لإلدارات المشترك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 14 عدد األمر خاصة و تممتھ
2009 ،  

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . إلداریةا الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلــــــــــي مــــــا ـررقـــ

 العملة إلدماج باإلختبارات المھني ناإلمتحا ینظم : األول الفصل
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9 و 8 للصنفین المنتمین
  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 باإلختبارات المھني لإلمتحان یترشح أن یمكن   : الثاني الفصل
 تقني مساعد رتبة في 9 و 8 الصنفین إلى المنتمین العملة إلدماج
  : العملة

 خمس لھم الذین و األقل على 8 بالصنف المرتبون و المترسمون-
  الترشحات قائمة ختم تاریخ في األقل على فعلیة مدنیة خدمة سنوات

 السنة تابعون و اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعون الذین و-
 علوم أو تقني أو ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على السادسة

  . تصرف و إقتصاد أو ریبیةتج

 الثالثة السنة أتموا و األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-
 تجریبیة علوم أو تقني أو    ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على

  . تصرف و إقتصاد أو

  . المستوى بھذا منظرة تكوینیة شھادة على تحصلو أو-

 أعاله إلیھ المشار باإلختبارات المھني اإلمتحان یفتح : الثالث الفصل
 الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس بقرار

  . سواھم دون المعنیة المحلیة

  : القرار ھذا یضبط و

  ، لإلمتحان المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  اإلختبارات إجراء تاریخ-

 باإلختبارات المھني اإلمتحان نةلج تركیبة تضبط  : الرابـع الفصل
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھ المشار

 المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب  : الخامـس الفصل
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله إلیھ

  : التالیة بالوثائق

 إن و  المدنیة للخدمات ةالالزم بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا یكون و المترشح بھا قام التي  العسكریة للخدمات الحال اقتضى

 أو المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص
  . ینوبھ من

  . المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . صنفھ في المترشح ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 التكوینیة الشھادة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة خةنس-
  . أعاله إلیھ المشار بالمستوى المنظرة

 المھني لإلمتحان الترشح مطالب تسجل : السادس الفصل
 إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب أعاله إلیھ المشار باإلختبارات

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض و المترشح
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل
 بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في
  . اإلمتحان لجنة من

 على أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یشتمل : الثامن الفصل
  : التالیة اإلختبارات

   العمومي للعون المھنیة الحیاة و باإلدارة یتعلق إختبار – 1  

  . تقنـي إختبار  - 2  

   . القرار لھذا المصاحب بالملحق اإلختبارین برنامج یضبط

  : یلي كما إختبار لكل المحددة الضوارب و المدة تضبط و

  ختبارالمدةالضارباإل نوعیـة

 العمومیساعتان للعون المھنیة الحیاة و باإلدارة یتعلق إختبار
(02)01  

  02(02) ساعتان تقني إختبار 

 اللغة أو العربیة باللغة سواء اإلختباران یجرى : التاسع الفصل
  . المترشح إختیار حسب الفرنسیة
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 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال  : العاشر الفصل
 أي وال مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال اإلختبارین إجراء مدة

  . ذلك خالف اإلمتحان لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 طرد غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
 و أجراھا التي اإلختبارات إلغاء و اإلمتحان قاعة من حاال المترشح
 أو مناظرة كل من سنوات (5) خمس لمدة المشاركة من حرمانھ
  . الحق إداري إمتحان

 لجنة من بإقتراح البلدیة رئیس من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم
   . اإلمتحان

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

 و نإثنی مصححین على اإلختباران یعرض  : عشر الثاني الفصل
 العشرین و (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل إلى یسند

 للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و (20)
  . الممنوحین

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان إذا و
 العدد یكون و آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  . األخرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا لنھائيا

 عشرین من (6) الستة دون عدد كل عن ینتج  :عشر الثالث الفصل
  . المترشح إقصاء (20)

 ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال  : عشر الرابع الفصل
 (30) ثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل لم إن مترشح

  . الكتابیین لإلختبارین بالنسبة األقل على نقطة

 في النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل إذا
 ھذه تساوت إذا و الصنف في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارین

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطي األقدمیة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر الخامس الفصل
 و 8 للصنفین المنتمین العملة إلدماج باالختبارات يالمھن االمتحان

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في 9
  . المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل
   . التونسیة

  

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة بضبط

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5  لألصناف
  مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  قـرار

 بضبط المتعلق2020 جوان 22في المؤرخ مساكن بلدیة ئیسر من
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان برنامج و تنظیم كیفیة

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5  لألصناف
  . مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 يف المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق و 1985
  . الموظفین

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 دعد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  . العمومیة لإلدارات المشترك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس نصیبت محضر على و

  یلــــــــــي مــــــا قــــــــــــرر

 االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 رتبة في 7 و   6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
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 ئدةلفا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  . البلدیات

 في لإلدماج المھني اإلمتحان في یشارك أن یمكن   : الثاني الفصل
  : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة

  ، األقل على الخامس بالصنف المرتبون و-

 المدنیة الخدمة في سنوات (5) خمس األقل على قضوا الذین و -
  الترشحات ختم تاریخ عند الفعلیة

 السنة بنجاح أتمو و اإلبتدائي التعلیم مرحلة جاحبن تابعوا والذین-
  . الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة

  األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلو أو-

 أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلو أو-
     

 من قرارب أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح : الثالث الفصل
 المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس

  . سواھم دون المعنیة

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  اإلختبارات إجراء تاریخ-

 من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة تركیبة تضبط  : الرابـع الفصل
   المحلیة الشؤون وزیر

 المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب  : الخامـس الفصل
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعو أن أعاله إلیھ

  : التالیة بالوثائق

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا یكون و   المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند  العسكریة
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص

  . العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : السادس الفصل
 عىل دلیال الضبط بمكتب لالتسجی تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  الوصول أو اإلرسال تاریخ معرفة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل
 بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في
  . المناظرة لجنة من

  : التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل : الثامن الفصل

 ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار – 1          
  الدولة

  : اما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار  - 2          

  الموظفین في بالتصرف -               

  العتاد في التصرف أو -  

   المالي بالتصرف أو -               

   لھذا المصاحب قبالملح اإلختبارات برنامج ضبط

  : كاألتي مفصلة إختبار لكل المحددة الضوارب و المدة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعیـة

 ساعتان الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار
(02)01  

 في بالتصرف : اما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار
 ساعتان. المالي تصرفبال أو العتاد في التصرف أو الموظفین
(02)01  

 اللغة أو العربیة باللغة سواء اإلختبارات تجرى : التاسع الفصل
  . المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 یسند و إثنین مصححین على اإلختباران یعرض  : العاشر الفصل
 العشرین و   (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل كل

 للعددین الحسابي للمعدل اویامس النھائي العدد یكون و (20)
  . الممنوحین

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان إذا و
 یكون و آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح  إعادة
  . األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون ددع كل عن ینتج  : عشر الحادي الفصل
  . صاحبھ رفض (20) العشرین

 ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال  : عشر الثاني الفصل
 (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم ان مترشح

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل على نقطة

 للك بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فان
 ھذه تساوت فإذا الصنف في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارات

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطي األقدمیة

 المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 و مذكرات ال و   نشریات ال و كتب ال اإلختبارات إجراء مدة طیلة

  . ذلك خالف ناظرةالم لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي ال
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 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج  : عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 حرمانھ و أجراھا التي اإلختبارات الغاء و اإلمتحان قاعة من حاال
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة من

 و البلدیة رئیس من قرار بمقتضي التحجیر ھذا یقع و الحق إداري
 أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد یقع و اإلمتحان لجنة من بإقتراح

  . الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر الخامس الفصل
  . المناظرة لجنة من بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل
  . التونسیة

  بلدیة رئیس   
  علیة  دمحم     

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

  

  الكبرى القلعة

  

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
  الشافطة اآللة كراء معلوم بتحدید

 2020 جوان 19 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قـرار
  .الشافطة اآللة كراء معلوم بتحدید یتعلق

 على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن          
  الدستور،

 المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى      
  . الكبرى القلعة بلدیة بإحداث

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

 فیفري  3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى      
  .المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر وعلى      
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق 1998 جویلیة
 لسنة 805 عدد باألمر تنقیحھ وقع والذي استخالصھا في المحلیة

 تعریفة بضبط المتعلق 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016
  .استخالصھا في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم

 و 2016 أكتوبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى      
 تعریفة بضبط المتعلق 2016 أكتوبر 17 بتاریخ علیھ المصادق

  .استخالصھا في الكبرى القلعة لبلدیة المرخص یمالمعال

 المنعقدة الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى      
 اآللة كراء معلوم بتحدید المتعلقة و 29/05/2020 بتاریخ

  .الشافطة

  یلــي مـا قـــرر

 دینار 35 بمبلغ الشافطة اآللة كراء معلوم یضبط : األول الفصل
  .لتر 5000 و 4000 بین المتراوحة الواحدة للحمولة

 البلدیة محتسب المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

                                                                
                         

  بلدیة رئیس
  يالورجین  سالم

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

  

  

  المنستیر

  

 یتعلق 2020 ماي 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح بیتعلق
  2020 سنة  بعنوان مباشرة

 من العملة لترقیة مھني امتحان المنستیر ببلدیة یفتح :األول الفصل
 :التالي الجدول لمقتضیات وفقا كوذل مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   

  :الثانیــة الوحدة ضمن  

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد    إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

                                                  الرابــع الصنف
11  

                                                 الخامس الصنف
00  

                                                 السادس الصنف
04   

                                                 السابــع الصنف
00  

  :الثالثــة الوحدة ضمن (2



 

  41عــــــدد   2020 جوان 26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   1838صفحــة 

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد    إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

                                                  الثامن الصنف
00  

                                                  التاسع الصنف
00   

                                                 العاشر الصنف
00  

 واألیام 2020 أوت 24 یوم المھنیّة االمتحانات تجرى :2 الفصل
  .الموالیة

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحــــــات قائمــة ختم یقع :3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2020 ماي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
2020  

 واألیام 2020 أوت 17 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 لھا الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
    .سواھم دون بالنظر

 بخطة الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :02 الفصل
  .(01) واحدة

  .  2020 جویلیة 17 یوم رشحاتالت قائمة ختم یقع  :03 الفصل

                                         

  بلدیة رئیس
  وقمرز  المنذر

  

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

 یتعلق 2020 ماي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق
 سنة بعنوان المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني

2020.  

 واألیام 2020 أوت 17 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 دون بالنظر لھا الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لالدارات المشترك
 بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :02 الفصل  .سواھم
 الترشحات قائمة ختم یقع  : 03 الفصل.(01) واحدة بخطة الرتبة

     2020ویلیة ج 17 یوم

  

  بلدیة رئیس   
  مرزوق  المنذر

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

  

  صیادة

  

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقرار

 بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات
  2020 مارس 6 في مؤرخ صیادة

 يف  مؤرخ ،  صیادة،  بلدیة رئیس من  قرار
.06./.03./.2020.                                          

 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق                              
     بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق شغورھاعن سد المراد
 بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واإلمتحانات      

   ، التالي لنحوا على صیادة 

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة

  مساعد متصرف : الرتبة

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  01 : بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة

  تقني : الرتبة

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد ادالمر الخطط عدد

  01 : بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  اول تقني : الرتبة

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  01 : بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم
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------------------  

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بتنظیم  یتعلق بقرار

 في  مؤرخ العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول
.06/03./.2020  

 .2020./.06/03. في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من قرار  
 رتبة إلى للترقیة بالملفات لداخلیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 التقني بالسلك                                       أول تقني

  العمومیة لإلدارات المشترك

 بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
  .القرار ھذا الحكام وفقا العمومیة لالدارة المشترك التقني

   المناظرة اجراء كیفیة و المشاركة شروط: ارالقر ھذا ویضبط

  2020 جوان 22. : المناظرة فتح تاریخ -

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  2020 جویلیة 22. : الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام 2020 أوت 24. : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -
  .الموالیة

   

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
   06/03/2020. في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من بقرار

      أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 
 التقني بالسلك                                              

  ،2020 سنة بعنوان ومیةالعم لإلدارات المشترك

 الموالیة واألیام  2020 أوت  24 یوم ولفائدتھا صیادة ببلدیة یفتح
 التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  .2020 جویلیة 22.. یوم الترشحات ختم یقع

  بلدیة رئیس

  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بتنظم  یتعلق بقرار

 في  مؤرخ العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
.06/03./.2020  

 .2020./.06/03. في  مؤرخ ، صیادة ةبلدی رئیس من قرار  
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 

   العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني رتبة

 التقني بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
  .القرار اھذ الحكام وفقا العمومیة لالدارة المشترك

   المناظرة اجراء كیفیة و المشاركة شروط: القرار ھذا ویضبط

  .2020 جوان 22  : المناظرة فتح تاریخ -

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  2020 جویلیة 22  : الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام .2020 أوت 24  : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -
  .الموالیة

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  06/03/2020. في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من بفرار

 بالسلك  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 الموالیة واألیام  2020 أوت  24 یوم ولفائدتھا صیادة یةببلد یفتح
 التقني بالسلك  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

   2020 جویلیة 22 یوم الترشحات ختم یقع

  یةبلد رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  06/03/2020. في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من  بقرار

 مساعد متصرف إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك 
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 الموالیة واألیام  2020 أوت  24 یوم ولفائدتھا صیادة ببلدیة تحیف 
 بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

   .2020 جویلیة 22  یوم الترشحات ختم یقع

  لدیةب رئیس
  مھني  جاسم

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

  

  

  فارسي منزل

  

 یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  فارسي منزل بلدیة أعوان ضبط قرار بتنقیح

 لسنة األولى العادیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 مجموع ضبط قرار تنقیح على 2019 فیفري 29 بتاریخ 2020

  دیةالبل أعوان

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  للبلدیة العام الكاتب علي بن قیـس السید لفائدة اإلمضاء حق بتفویض

 العام الكاتب علي بن قیـس للسید فارسي منزل بلدیة رئیس ّفوض
 الشأن بتسییر المتعلقة قالوثائ مختلف في اإلمضاء حق للبلدیة

   :التالیة المجاالت في وخاصة بالبلدیة والمالي اإلداري

  البلدیـة رئیـس قرارات تنفیذ  -    

  تنفیذھا ومتابعة البلدیة لمیزانیة األولي المشروع إعداد  -    

 وعقود العامة المرافق تفویض وعقود الصفقات ملفات إعداد  -    
 البلدیة بالمعالیم المتعلقة التحصیل وجداول ةالبلدی واللزمات الشراكة
  العقود ومختلف

 واألذون باللتزود واألذون بالنفقة التعھد اقتراحات إعداد  -    
  المثبتة والحجج بالدفع

  البلدیة المصالح مختلف بین والتنسیق األعوان تسییر  -    

 وثائقوبال ومسكھا البلدیة والدفاتر السجالت بمختلف العنایة  -    
  واألرشیف اإلداریة

 مشموالت نطاق في الداخلة الوثائق كل على اإلمضاء عامة وبصفة
 بإستثناء فارسي منزل لبلدیة الھیكلي التنظیم بقرار المضبوطة أنظاره

  .الترتیبیة الصبغة ذات القرارات

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 التمویل على الحصول مطالب في للنظر الفنیة اللجنة بتركیبة

  العمومي

 التمویل على الحصول مطالب في للنظر الفنیة ّاللجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي السادة من فارسـي منزل ببلدیـة العمومي

  رئیــس بصفة :                  ینوبھ من أو البلدیـة رئیـس - 

  عضـــو بصفة :                  المنستیــر والیـة عن لممث - 

  عضـــو بصفة :  ینوبھ من أو العمومیة المصاریف مراقب - 

  مقــــرر بصفة :                         للبلدیـة العام الكاتـب - 

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 یلأفر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  العروض فتح لجنة بتركیبة

 السیدات من فارسـي منـزل ببلدیـة العروض فتح لجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي والسادة

 :       البلدیة عام كاتب مستشار متصرف :علي بن قیـس -   
  رئیـــس بصفة

                                    أول تقني :التـوي عزیزة -   
  ــوعضـ بصفة :

                                       تقني :النعیجة یوسف -   
  عضـــو بصفة : 

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن

  

------------------  
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 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  العروض تقییم لجنة بتركیبة

 اتالسید من فارسـي منـزل ببلدیـة العروض تقییم لجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي والسادة

 :      البلدیة عام كاتب مستشار متصرف :علي بن قیـــس -  
  رئیـــس بصفة

 :                                 أول تقني  :التـوي عزیــزة -  
  عضـــو بصفة

                                        تقني :النعیجة یوسف -  
  عضـــو بصفة :

 :   البلدي المجلس لرئیس األول المساعد :هللا عبد جیھـان -  
     عضـــو بصفة

 :   البلدي المجلس لرئیس الثاني المساعد :النعیجي طارق -  
  عضـــو بصفة

 :            البلدي بالمجلس عضو :الرزاق عبد رضـوان -  
                       عضـــو بصفة

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  الشراءات لجنة بتركیبة

 والسادة السیدات من فارسـي منـزل ببلدیـة الشراءات لجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي

 :       البلدیة عام كاتب مستشار متصرف :علي بن قیـس -   
  رئیـــس بصفة

                                   أول تقني :التـوي عزیـزة -   
  عضـــو بصفة :

                                       تقني :النعیجة یوسف -   
  عضـــو بصفة : 

 :   البلدي المجلس لرئیس الثاني المساعد :النعیجي طارق -   
     عضـــو بصفة

  بلدیة رئیس 
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  الشراءات تقییم لجنة بتركیبة

 السیدات من فارسـي منـزل ببلدیـة الشراءات تقییم لجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي والسادة

 :       البلدیة عام كاتب مستشار متصرف :علي بن قیـس -   
  رئیـــس بصفة

                                   أول تقني :التـوي عزیـزة -   
  عضـــو بصفة :

                                       تقني :النعیجة یوسف -   
  عضـــو بصفة : 

 :   البلدي المجلس لرئیس األول المساعد :هللا عبد جیھـان -   
     عضـــو بصفة

  بلدیة رئیس 
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في ؤرخم 2020   لسنة 10 عدد قرار
  العادیة باإلستشارات الخاصة العروض فتح لجنة بتركیبة

 ببلدیـة العادیة باإلستشارات الخاصة العروض فتح لجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي والسادة السیدات من فارسـي منـزل

 :       البلدیة عام كاتب مستشار متصرف :علي بن قیـس -   
  رئیـــس بصفة

                                   أول تقني :التـوي عزیـزة -   
  عضـــو بصفة :

                                       تقني :النعیجة یوسف -   
  عضـــو بصفة : 

  بلدیة رئیس  
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  باإلستشارات الخاصة العروض تقییم نةلج بتركیبة

 منـزل ببلدیـة باإلستشارات الخاصة العروض تقییم لجنة تتركب
 :علي بن قیـس -    :ذكرھم اآلتي والسادة السیدات من فارسـي

 -   رئیـــس بصفة :       البلدیة عام كاتب مستشار متصرف
 :                                   أول تقني :التـوي عزیـزة
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                          تقني :النعیجة یوسف -   عضـــو بصفة
 األول المساعد :هللا عبد جیھـان -   عضـــو بصفة :              

                         عضـــو بصفة :   البلدي المجلس لرئیس
 المجلس لرئیس الثاني المساعد :النعیجي طارق -                

  عضـــو بصفة :   يالبلد

  بلدیة رئیس  
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  باإلستشارات الخاصة العروض تقییم لجنة بتركیبة

 منـزل ببلدیـة باإلستشارات الخاصة العروض تقییم لجنة تتركب
   :ذكرھم اآلتي والسادة السیدات من فارسـي

 :       البلدیة عام كاتب مستشار متصرف :علي بن قیـس -   
  رئیـــس بصفة

                                   أول تقني :التـوي عزیـزة -   
  عضـــو بصفة :

                                       تقني :النعیجة یوسف -   
  عضـــو بصفة : 

 :   البلدي المجلس لرئیس ولاأل المساعد :هللا عبد جیھـان -   
                                        عضـــو بصفة

 :   البلدي المجلس لرئیس الثاني المساعد :النعیجي طارق -   
  عضـــو بصفة

  بلدیة رئیس  
  المبروك  حسن

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

  المھدیة

  

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  المراجعة لجنة بتركیبة

  المراجعة لجنة بتركیبة یتعلق ــرارق

  ,الدستور على اطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ,منھ 391 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  ,منھ 24 الفصل وخاصة المحلیة الجبایة بمجلة المتعلق 1997

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 24 في المؤرخ األمر وعلى
  ,المھدیة

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المؤرخ المھدیة لبلدیة لديالب المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ,2018 جویلیة 04 في

 المھدیة بلدیة رئیس بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  .2019 أوت 09 بتاریخ

 جوان 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
2020,  

 لجنة بتركیبة المتعلق 40/2018 عدد البلدي القرار وعلى
  ,المراجعة

  .لمجلس عضوا حمیدة سمیرة السیدة نتحابا وباعتبار

  یلي ما قـــــــــررت

  :من المھدیة لبلدیة المراجعة لجنة تتركب :األول الفصل

  خمیس رشاد أحمد : الرئیس

   : األعضاء

   البلدي المجلس عضو :ابراھم بن ھیثم•

  البلدي المجلس عضو : الصفاقسي رشیدة•

  ینوبھ من أو البلدي القابض•

   التصویت في حق بدون ینوبھ من أو للبلدیة مالعا الكاتب•

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  المروریة للقواعد المخالفة العربات رفع معلوم بتحدید

   المروریة للقواعد المخالفة العربات رفع معلوم بتحدید یتعلق ـــرارق

  ,الدستور على اطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ,منھ 391 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018



 

  1843صفحـة   2020 جوان 26 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   41عـــــدد 

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 24 في المؤرخ األمر وعلى
  ,المھدیة

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المؤرخ المھدیة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ,2018 جویلیة 04 في

 المھدیة بلدیة رئیس بكربو فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  .2019 أوت 09 بتاریخ

 جوان 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
2020,  

 السیارة رفع بتحدید المتعلق 32/2010 عدد البلدي القرار وعلى
  ,المروریة للقواعد المخالفة السیاحیة

  یلي ما قـــــــــررت

 المروریة للقواعد الفةالمخ العربات رفع معلوم حدد :األول الفصل
  .دینارا (40) بأربعین بالمھدیة البلدیة بالمنطقة

 مكلفان لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  بالمآوي الوقوف معلوم بتحدید

 المھدیة بلدیة رئیسة إن بالمآوي الوقوف معلوم بتحدید یتعلق قـــــرار
 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى,الدستور على اطالعھا بعد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018
 24 يف المؤرخ األمر وعلى,منھ 391 الفصل وخاصة المحلیة
 الرئاسي األمر وعلى,المھدیة بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي

 المتعلق 2020 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد
 805 عدد الحكومي االمر وعلى ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة

 المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق 2016 جوان 13 في المؤرخ
 جلسة محضر وعلى,صھااستخال في المحلیة للجماعات المرخص

 جویلیة 04 في المؤرخ المھدیة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب
 بلدیة رئیس بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى,2018

 المجلس جلسة محضر وعلى.2019 أوت 09 بتاریخ المھدیة
 عدد البلدي القرار وعلى,2020 جوان 12 بتاریخ المنعقدة البلدي

 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیمب المتعلق 11/2016
 الوقوف معالیم حددت :األول یلیالفصل ما قـــــــــررت,استخالصھا

 من الجزء أو الیوم في دنانیر 3 :شاحنة•:یلي كما بالمآوي
 دراجة•الیوم من الجزء أو الیوم في دینار 2 :سیاحیة سیارة•الیوم
 الكاتب :الثاني فصلالیومال من الجزء أو الیوم في دینار 1 :ناریة
 بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام
  .القرار ھذا

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 مارس 10  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  البناء حضائر بمناسبة العام الطریق إشغال معالیم بتحدید

   البناء حضائر بمناسبة العام الطریق إشغال معالیم بتحدید یتعلق قرار

   ,الدستور على اطالعھ بعد المھدیة بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 9102 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 391الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018ماي
   ,منھ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887جانفي 24 في المؤرخ األمر وعلى
   ,المھدیة

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى
 المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016

   ,نقحتھ أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى استخالصھا في

 المؤرخ المھدیة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   2018 جویلیة 04 في

 المھدیة بلدیة رئیس بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى 
   .2019 أوت 09 بتاریخ

 في المؤرخة 2020لسنة األولى العادیة الدورة جلسة محضر وعلى
   ,2020فیفري 29

   یلي ما رقـر

 العام للطریق الوقتي اإلشغال معلوم ضبط تم : األول الفصل
   :سنوات ثالث لمدة جملي معلوم یلي كما البناء حضائر بمناسبة

   دینار 60 :سیاج بناء•

  : مربع متر 5 مساحة استغالل مربع متر 100 و 1 بین ما•
   د 120
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 :مربع متر 5 مساحة استغالل مربع متر 200 و 101 بین ما•
   د 180

 متر 01 مساحة استغالل : مربع متر 300 و 201 بین ما•
   د400 :مربع

 :مربع متر 01 مساحة استغالل :مربع متر 400 و 301 بین ما•
   د 500

 متر 01 مساحة استغالل : مربع متر  600 و 401 بین ما•
   د 700 :مربع

 متر 01 مساحة استغالل : مربع متر 1000 و 601 بین ما•
   د 1200 : مربع

 متر 01 مساحة استغالل : مربع متر 2000 و 1001 بین ما•
   د 2400 :مربع

 متر 01 مساحة استغالل : مربع متر 3000 و 2001 بین ما•
   د 3000 :مربع

 متر 01 مساحة استغالل : مربع متر 4000 و 3001 بین ما•
   د 4500 : مربع

 رمت 51 مساحة استغالل : مربع متر 5000 و 4001 بین ما•
   د 5500 : مربع

 : مربع متر 50 مساحة استغالل :مربع متر 5000 یفوق ما•
   د 6500

 لحسابیاتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
   .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  

  قرمدة

  

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  مقبرة احداث بقرار

  مقبرة بإحداث ّیتعلــق قرار

  اطالعـھ بعد قرمدة بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في ّالمؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  .المحلیة الجماعات بمجلة ّوالمتعلق 2018

 فیفري 25 في ّالمؤرخ 1997 لسنة 12 عدد القانون وعلى
  .الدفن وأماكن بالمقابر ّتعلقالم 1997

 ّوالمتعلق 1985 أفریل 6 في ّالمؤرخ 561 عدد األمر وعلى
  .قرمدة بلدیـة بإحداث

 جویلیة 7 في ّالمؤرخ 1997 لسنة 1326 عدد األمر وعلى
 وتراتیب الدفن تراتیب وبضبط القبور إعداد بكیفیة ّوالمتعلق 1997

  .أوالجثث الرفات إخراج

 نوفمبر 3 فى ّالمؤرخ 86 عدد الداخلیة یروز السید منشور وعلى
  .بھا الدفن عملیات وتنظیم بالمقابر بالعنایة ّالمتعلق 1997

 لسنة األولى العادیـة دورتھ خالل البلدي المجلس مداولـة وعلى
 مقبرة إحداث حول 2020 مارس 01 بتـاریخ المنعقدة 2020

  .15 كلم قرمدة بطریق الكائن البلدي بالعقار

  یلي ـامـ ّقـرر

 تبلغ 15 كلم قرمدة بطریق بلدیة مقبرة تحدث : األول الفصل
  .²م 20808 الجملیة مساحتھا

  .القرار ھذا بتنفیذ ّمكلف للبلدیة العام الكاتب :  2 الفصل

                                                                

  بلدیة رئیس  
  عزیز بو  آمنة

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

  رمادة

  

 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد مداوالت
 االمتحان لجنة بتركیبھ یتعلق رمادة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق

  مباشرة اعلى صنف الى صنف من عملة لترقیة المھني

 2020 جوان 23 :في  مؤرخ  رمادة بلدیة رئیس من قـــــــرار
 الى صنف من عملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبھ یتعلق
  مباشرة اعلى صنف

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة عملة بسلك
  2020 سنة بعنوان رمادة بلدیة لفائدة االداریة الصبغة

  رمادة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  لمحلیة،ا الجماعات بمجلة المتعلق  2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ؛2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 جویلیة 04 في المؤرخ 1979 لسنة 621 عدد االمر وعلى
   رمادة بلدیة باحداث المتعلق 1979

 1998 أفریل 13في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10في لمؤرخ1 2012 لسنة 2362 عدد األمر صةوخا

  ؛2012

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلي
  وأعضائھا، الحكومة رنیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرناسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد كوميالح األمر وعلى
 والترقیة أالنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 جوان 11 بتاریخ 3/12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
   الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  : یلى ما قرر

 الى صنف من عملة لترقیة المتحانا لجنة تتركب :األول الفصل
 و المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك  مباشرة اعلى صنف

 بعنوان رمادة بلدیة لفائدة االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات
  : السادة من  2020 سنة

  رئیس بصفة               ینوبھ من او البلدیة رئیس

                   مةالعا بالكتابة مكلف محلل  الطرومي علي
  عضو بصفة 

 البشریة الموارد في بالتصرف مكلف ادارة محلق اللطیف عبد دمحم
  عضو بصفة ةبالبلدی

 اخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2 الفصل 
 أو   للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في رتھملخب نظارا بھم لالستعانة

  2020 جوان 23 : في رمادة

  بلدیة رئیس
  الحفیان الحبیب
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


