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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 تونس
 البناء أجل من( دمھ ـرارقـ :سویقة باب بدائرة یتعلق 2020 جویلة 7 في مؤرخ 2020 لسنة 34 عدد قرار
  ...................................................................)...........................................................رخصة بدون
 بدون البناء أجل من( ـدمھ رارقـ :سویقة بباب یتعلق 2020 جویلة 9 يف مؤرخ 2020لسنة  35 عدد قرار

 .....................................)......................................................................................... رخصة
 البناء أجل من(  دمھـ رارقـ :سویقة باب بدائرة یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020 لسنة 36 عدد قرار
 ..........)................................................................................................................ رخصة بدون
 ) رخصة بدون البناء أجل من( ھــدم بقــــرار یتعلق 2020 جویلة 8  في مؤرخ 2020  لسنة 37 عدد قرار
 أجل من(  دمھـ ـرارقـ :سویقة باب بدائرة یتعلق 2020 جویلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 ...........................................................................).......................................... رخصة بدون البناء

 الكرم
 كیفیة بضبط یتعلق  الكرم بلدیة رئیس بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ...............العمومیة لإلدارت المشترك التقني بالسلك أّول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
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 كیفیة بضبط یتعلق  الكرم بلدیة رئیس بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .....................العمومیة لإلدارت المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 كیفیة بضبط یتعلق  الكرم بلدیة رئیس بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ...................العمومیة لإلدارت اإلعالمیة وتقني محللي بسلك محلل إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 األندلس قلعة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  قرارب یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ..........................................................................................مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 الملفاتب الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 ..................................................................................................مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة 
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 .............................................................................................تصرف تبكا رتبة إلى للترقیة بالملفات
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ...........................................................................................................أول مھندس إلنتداب بالملفات
 الدندان

 سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقــرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 ...................................2020  سنة بعنوان بالملفات لإلستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بمقرر یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 .....................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بمقرر یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 بعنوان الدندان بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 ................................................................................................................................2020  سنة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار یتعلق 2020 سبتمبر 7 في مؤرخ 2020 لسنة 26 عدد قرار
 2019 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بمقرر یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 بعنوان الدندان بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 ................................................................................................................................2020  سنة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 2019  سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 .................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقــرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 .................................................2019  سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 الداخلیة المناظرة تنظیم یفیةك ضبط بقــرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 .........................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 المناظرة لجنة تركیبة ضبط بمقرر یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى إلستثنائیةا للترقیة بالملفات الداخلیة

 ......................................................................................................2020  سنة بعنوان الدندان بلدیة
 ھیشر دوار

 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 ھیشر دوار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى لنرفیة بالملفات

 ...............................................................................................................................2020  لسنة
 عملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق  بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 .......................................2020  سنة بعنوان ھیشر دوار بلدیة لفائدة مباشرة االعلى الصنف الى صنف من
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 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 ھیشر دوار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للنرفیة بالملفات

 ..............................................................................................................................2020  لسنة
 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020  ةلسن 39 عدد قرار

 لسنة ھیشر دوار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف رتبة الى للنرفیة بالملفات
2020....................................................................................................................................... 

 االستثنائیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 ھیشر دوار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  عام متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

 ...............................................................................................................................2020  لسنة
 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 وتأ 30  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

 ھیشر دوار بلدیة لفائدة  العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للنرفیة بالملفات
 ...............................................................................................................................2020  لسنة
 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020 لسنة 42 عدد قرار

 لسنة ھیشر دوار بلدیة لفائدة  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترفیة بالملفات
2020....................................................................................................................................... 

 الداخلیة الماظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 لسنة ھیشر دوار بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك ارياالد بالسلك تصرف كاتب رتبة الى لنرفیة بالملفات
2020....................................................................................................................................... 

 االنف حمام
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار علقیت 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
2019....................................................................................................................................... 

 فوشانة
 المربع للمتر المرجعي الثمن بمراجعة یتعلق 2020 جوان 20  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 .................................................................فوشانة ببلدیة المبنیة العقارات على للمعلوم الخاضعة للعقارات
 الى الثقیلة العربات رفع معلوم بمراجعة یتعلق 2020 جوان 20  في مؤرخ 2020   لسنة 6 دعد قرار

 ............................................................................................................................الحجز مستودع
 زغوان

 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بمقـــــــّرر یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 71 عدد قرار
 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھـم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 04 في

 ............................... ................................................................................................2020  سنة
 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 72 عدد قرار

  تصرف كاتب رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر 17 في
 ...................................2020  سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 73 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 17 في

 ........................2020  سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 74 عدد قرار

 مستشار متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات ةالداخلی المناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر 17 في
 ..................................2020  سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق   2020 سبتمبر 17 في

 ...................................2020  سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
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 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 رسبتمب 16  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق   2020 سبتمبر 17 في

 .............2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020 سبتمبر 17 في
 .......................2020  سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بمقـــــــّرر یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد قرار
 ..................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 17 في

 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق   2020 سبتمبر 17 في

 ..............2020  سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
 مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 80 عدد قرار

 بالسلك  متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر 17 في
 .............................................2020  سنة انبعنو زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 الجبل رأس
 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 اعدمس متصّرف رتبة إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط یتعلّق 2020 سبتمبر  01
 .............................................................................................................. المشترك اإلداري بالّسلك

 مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 اإلداري بالّسلك مساعد متصّرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة حبفت یتعلّق 2020 سبتمبر 01 في

 ....................................................2020  سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك
 باجة

 .......................األعوان مجموع قرار بتنقیح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ........باجة ببلدیة األعوان مجموع قرار بتنقیح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 الباب مجاز
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أوت 20 في مؤرخ 2020 لسنة 15 عدد قرار

 مجاز بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك  أول مھندسین النتداب باالختبارات الخارجیة
 .........................................................................................................................................الباب
 خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 ......2020  سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة  المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف النتداب باالختبارات
 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقـرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس بالنتدا  باالختبارات
 ...............................................................................................................................2020  سنة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ...........الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة

 ةالمناظر تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعدین متصرفین النتداب باالختبارات الخارجیة

 ............................................................................................................................... .الباب مجاز
 خارجیة مناظرة بفتح بقـراریتعلق یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   نةلس 20 عدد قرار

 سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات
2020. ................................................................................................................................... 

 الصغرى القلعة
 إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020 لسنة 17 عدد قرار

 سنة عنوانب الصغــرى القلعـــة بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك التقني بالسلــك رئیس تقني رتبــة
2019...................................................................................................................................... 
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 إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار  فمتصر رتبــة

 ................................................................................................................................2019  سنة
 أكودة

 ...أكودة ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 7 في مؤرخ 2020 لسنة 7 عدد قرار
 المنستیر

   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 ...............المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى بالملفات

 الدایر ساقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى  للترقیة بالملفات الداخلیة
 ............................................................................................................................... الدائر ساقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 ساقیة بلدیة لفائدة  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى  للترقیة بالملفات الداخلیة
 ....................................................................................................................................... الدائر
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ..................................... .... 2020  سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
   النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 .........................................................................................................ولىاأل الوحدة من عملة تسعة
 النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 ...............................................................................................................الثانیة الوحدة من عاملین
 القصر

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 .............................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات
2020...................................................................................................................................... 

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 ..............  2020 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى

 سد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 ...........................................................................بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طرق عن  شغورھا

 قابس
 عامل 11عدد النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ........................................................................................................متعاقد بصفة األولى الوحدة من
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  تونس

 یتعلق 2020 جویلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  ( رخصة بدون البناء أجل من )  ھــدم قــــرار :سویقة باب بدائرة

  اإلطالع بعـــد تونس بلدیة رئیسة إن

 بلدیة بإحداث المتعلق 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على
  . تونس

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 دعد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلـــــق 2018

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى
 والمنقح والتعمیـر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلـق 1994

  . 2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة 78عدد بالقانون

 03 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي لمجلسا تنصیب محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 البلدیة الشرطة أعوان طرف من المحرر المعاینة محضر وعلى 
 :المدعو ضد 26/06/2020 بتاریخ 2020/06 عدد تحت

  (الكثیري عبشة بن فتحي باألشغال القائم أقوال حسب) سامي

      .ونست سویقة باب األقواس نھج 14  : الكائن العقار صاحب
 بتاریخ 06/2020 عدد تحت السماع محضر وعلى

01/07/2020 .  

   .26/06/2020 بتاریخ 08/2020 عدد االستدعاء وعلى

  یلي  ما  قــــــــــــّرر  

 طابق بناء : في المتمثّل المخالف البناء ھدم یتم : األول الفصل
 األقواس نھج 14 : الكائن بالعقار رخصة بدون وثاني أول علوي

  .تونس سویقة باب

  سامي المدعو : (ة)السیّد صاحبھ ومسؤولیة حساب على وذلك

 البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان النفوذ بمرجع

  2020 جویلیة 08 : في تونس

   

  بلدیة رئیس   
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  ( رخصة بدون البناء أجل من )  ھــدم قــــرار :سویقة بباب

  اإلطالع بعـــد تونس بلدیة رئیسة إن

 بلدیة بإحداث المتعلق 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على
   . تونس

 ماي 09 في رخالمؤ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلـــــق 2018

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى
 والمنقح والتعمیـر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلـق 1994

  . 2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة 78عدد بالقانون

 03 بتاریخ المنعقدة تھجلس في البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 البلدیة الشرطة أعوان طرف من المحرر المعاینة محضر وعلى
 عبد :المدعو ضد 03/07/2020 بتاریخ 2020/09 عدد تحت

  الھمامي دمحم بن هللا

 الزاویة نھج مكرر 16 عدد الحرب زنقة  : الكائن العقار صاحب
                                 .تونس سویقة باب -البكریة

 بتاریخ 08/2020 عدد تحت السماع محضر وعلى
06/07/2020 .  

   .03/07/2020 بتاریخ 11/2020 عدد االستدعاء وعلى

  یلي  ما  قــــــــــــّرر

 طابق بناء : في المتمثّل المخالف البناء ھدم یتم : األول الفصل
   رخصة بدون أول علوي

 -البكریة الزاویة نھج مكرر 16 عدد الحرب زنقة : الكائن بالعقار 
 : (ة)السیّد صاحبھ ومسؤولیة حساب على وذلك .تونس سویقة باب
  الھمامي هللا عبد

 البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان النفوذ بمرجع

   2020 جویلیة 10 : في تونس

  یةبلد رئیس   
  الرحیم عبد بن  سعاد
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------------------  

 یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  ( رخصة بدون البناء أجل من )  ھــدم قــــرار :سویقة باب بدائرة

  اإلطالع بعـــد تونس بلدیة رئیسة إن

 بلدیة بإحداث المتعلق 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على
  . تونس

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلـــــق 2018

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى
 والمنقح والتعمیـر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلـق 1994

  . 2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة 78عدد بالقانون

 03 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 البلدیة الشرطة أعوان طرف من المحرر المعاینة محضر وعلى 
 أنور :المدعو ضد 03/07/2020 بتاریخ 2020/08 عدد تحت

  البوغدیري النبي عبد بن

 باب الزوارة برج نواس أبو نھج 122  : الكائن العقار صاحب
                                 .تونس ویقةس

  7/7/2020 بتاریخ 07/2020 عدد تحت السماع محضر وعلى

   .03/07/2020 بتاریخ 10/2020 عدد االستدعاء وعلى

  یلي  ما  قــــــــــــّرر  

 وتھیئة بناء : في المتمثّل المخالف البناء ھدم یتم : األول الفصل
 122 : الكائن بالعقار بناء من علیھ زاد وما رخصة بدون سیاج
  .تونس سویقة باب  الزوارة برج نواس أبو نھج

  البوغدیري أنور : (ة)السیّد صاحبھ ومسؤولیة حساب على وذلك

 البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان النفوذ بمرجع

   2020 جویلیة 10 : في تونس

  بلدیة رئیس   
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 8  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
  ( رخصة بدون البناء أجل من ) ھــدم بقــــرار

  اإلطالع بعـــد ,تونس بلدیة رئیسة إن

 بلدیة بإحداث المتعلق 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على    
  . تونس

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلـــــق 2018

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى
 والمنقح والتعمیـر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلـق 1994

  . 2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة 78عدد بالقانون

 03 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 البلدیة الشرطة أعوان طرف من المحرر المعاینة محضر وعلى
 رمزي المدعو ضد  26/6/2020 بتاریخ 2020/07 عدد تحت

  القینوبي العربي بن

 26/6/2020 بتاریخ 05/2020 عدد تحت السماع محضر وعلى
 .  

   .26/06/2020 بتاریخ 09/2020 عدد االستدعاء وعلى

  یلي  ما  قــــــــــــّرر

 بناء في الشروع : في المتمثّلة المخالفة ھدم یتم : األول الفصل
  رخصة بدون ثالث علوي طابق

 على وذلك. تونس سویقة باب الدقیق نھج 32 : الكائن بالعقار
    القینوبي العربي بن رمزي : (ة)السیّد صاحبھ ومسؤولیة حساب

 البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان النفوذ بمرجع

   2020 جویلة 09  : في تونس

  بلدیة رئیس    
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 لةجوی 7  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  ( رخصة بدون البناء أجل من )  ھــدم قــــرار :سویقة باب بدائرة

  اإلطالع بعـــد تونس بلدیة رئیسة إن

 بلدیة بإحداث المتعلق 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على
  . تونس

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة اتالجماع بمجلة المتعلـــــق 2018

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى
 والمنقح والتعمیـر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلـق 1994

  . 2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة 78عدد بالقانون
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 03 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 البلدیة الشرطة أعوان طرف من المحرر المعاینة ضرمح وعلى 
 :المدعو ضد 26/06/2020 بتاریخ 2020/06 عدد تحت

  (الكثیري عبشة بن فتحي باألشغال القائم أقوال حسب) سامي

   تونس سویقة باب األقواس نھج 14  : الكائن العقار صاحب

 بتاریخ 06/2020 عدد تحت السماع محضر وعلى
01/07/2020 .  

   .26/06/2020 بتاریخ 08/2020 عدد االستدعاء وعلى

  یلي  ما  قــــــــــــّرر  

 طابق بناء : في المتمثّل المخالف البناء ھدم یتم : األول الفصل
 األقواس نھج 14 : الكائن بالعقار رخصة بدون وثاني أول علوي

 : (ة)السیّد صاحبھ ومسؤولیة حساب على وذلك.تونس سویقة باب
  سامي المدعو

 البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
 : في تونس القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان النفوذ بمرجع
   2020 جویلیة 08

                       

  بلدیة رئیس
  الرحیم عبد بن  سعاد

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

  

  الكرم

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  الكرم بلدیة رئیس بقرار

 لإلدارت المشترك التقني بالسلك أّول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  العمومیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس من قـــرار
 تقني رتبة إلى للترقیة اتبالملف الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . الكرم بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

  الكـــــــــــرم بلدیة رئــــیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون ىعل و-
 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 18 في المؤرخ 2001 لسنة 850 عدد األمر وعلى-
  الكرم بلدیة بإحداث المتعلق 2001

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

   تممتھ

 سبتمبر 2 في مؤرخ2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و-
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 جویلیة 09 في بالكرم البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى-
  لھ رئیسا العیوني فتحي األستاذ انتخاب و 2018

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

  یلــــي ما قــرر

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

  . القرار

 إلى لترقیةل بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن – 2 الفصل
 التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الكرم  بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق المصحوبة البلدیة لدى حھمترش مطالب یودعوا

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . یةالحال الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -
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 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 یرةاألخ سنوات ( 5

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
  . تقني رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة  التكوین

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

 إلیھا لمشارا الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 5 الفصل 
  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  . المشاركة

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

  . قبولھم یمكن ینالذ المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 6 الفصل
 أدائھ عن یعبر ( 20 ) العشرین و ( 0 ) الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المناطة للمھام

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین -
  .تقني  رتبة في التسمیة منذ

  األخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة-

  6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر رئیسال 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 جنةل تتولى –  8 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

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط –  9 الفصل
  البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

   .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 10 الفصل

                                           

  بلدیة رئیس
   العیوني  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  الكرم بلدیة رئیس بقرار

 لإلدارت المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  العمومیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس من قــرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یفیةك بضبط
  . الكرم بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  الكـــــــــــرم بلدیة رئــــیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    -
   . 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 18 في المؤرخ 2001 لسنة 850 عدد األمر وعلى-
  الكرم بلدیة بإحداث المتعلق 2001

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي صالنصو جمیع وعلى العمومیة، لإلدارات المشترك

   تممتھ

 سبتمبر 2 في مؤرخ2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و-
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 جویلیة 09 في بالكرم البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى-
  لھ رئیسا العیوني فتحي األستاذ انتخاب و 2018
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

  یلــــي ما قــرر

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

  . القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةلل یترشح أن یمكن – 2 الفصل
 التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الكرم بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق المصحوبة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . الحالیة الرتبة في رشحالمت 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 -
 ) مسالخ 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 -
  . تقني مساعد رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة  التكوین

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 5 الفصل 
  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  . المشاركة

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

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة قتراحإ-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 6 الفصل
 أدائھ عن یعبر ( 20 ) العشرین و ( 0 ) الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المناطة للمھام

 تقییم هأعال إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین -
  .تقني مساعد في التسمیة منذ

  ةاألخیر سنوات للخمس المواظبة 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 –  8 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

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط –  9 الفصل
  البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 10 الفصل

                                       

  بلدیة رئیس    
   العیوني  حيفت   

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  الكرم بلدیة رئیس بقرار

 لإلدارت اإلعالمیة وتقني محللي بسلك محلل إلى للترقیة بالملفات
  العمومیة
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 یتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس من قــرار
 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  . الكرم بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  الكـــــــــــرم بلدیة رئــــیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد 

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

 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 18 في المؤرخ 2001 لسنة 850 عدد األمر وعلى-
  الكرم بلدیة بإحداث المتعلق 2001

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

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المیةاإلع
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2009 جانفي

 سبتمبر 2 في مؤرخ2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و-
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 جویلیة 09 في بالكرم البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى-
  لھ رئیسا العیوني فتحي األستاذ انتخاب و 2018

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

  : یلــــي ما قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -  األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك حللم

  . القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن – 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الكرم بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  المناظرة فتح تاریخ-

  للتناظر المعروضة الخطط ددع-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل
 بالوثائق المصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب 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 -
  . مرباأل

  . 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 تكوینیةال الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 في التسمیة   منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  . برامج واضع 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 نةلج تركیبة تضبط – 5 الفصل 
  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح 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 – 6 الفصل
 المناطة للمھام أدائھ عن یعبر ( 20 - 0 ) الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ

  :  یلي كما المترشحین ملفات مقاییس تضبط – 7 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-
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  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلجارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  المنتظرة فتح سنة تسبق التي سنوات ( 5 ) الخمس خالل

  المواظبة و السیرة-

 إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي  العدد-
   أعاله 6 الفصلب

 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 لیھاإ المشار المناظرة لجنة تتولى –  8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط –  9 الفصل
  البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 10 الفصل 
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
   العیوني  فتحي

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

  األندلس قلعة

  

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط  بقرار

  مساعد متصرف

 كیفیة بضبط یتعلق.........في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 العمومیة لإلدارات المشترك لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .المحلیة بالجماعات

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع 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 ونالقان 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد ألمرا وعلى
 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد لحكوميا األمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى
  .األندلس

  :یــــــــــلي ما قرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات ةالداخلی للمناظرة یترشح أن یمكن: الثاني الفصل
 إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى

 و رتبھم في المترسمون  الراقنون الكتبة و التصرف كتبة أعاله
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب: الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة
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 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة

   قبل من ممضى

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس

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

 للمعنى 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-
 (5) خالل تإدیبیة عقوبة أي نم باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

  .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)

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

  .راقن أو إدارة مستكتب

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة ظرةالمنا لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

   :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للماییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكنھم الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

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

  ، والمواظبة السیرة-

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

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة إلعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة
 عدد مقیاس كل إلى ویسند.اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى: منالثا 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
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: العاشر الفصل
  .للبلدیة اإلكتروني بالموقع و

  .....................: في األندلس قلعة

  

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار

  مستشار متصرف

   بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة قرار

   مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

 یتعلق 2020 جوان 23 في مؤرخ األندلـــس قلعــة بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .البلدیات

   األندلـــس قلعــة بلدیة رئیس إن

  لدستور،ا على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و داریةاإل الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمر وعلى
  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ  بضبط

 ريفیف 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

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

 و رتبھم في رسمونالمت المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات(5) شرط فیھم المتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح: الثالث الفصل 
 من األقل على 35%   بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 و علیھا المنصوص وطالشر فیھم تتوفر الذین المتصرفین مجموع
  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین

   : القرار ھذا یضبط و

   ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب: الرابع الفصل-
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى حھمترش مطالب یودعوا أن

  :التالیة

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

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

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

  . العلمیة الشھائد من من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات(05) الخمس

  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح الغداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
 القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 (05) لخمسل المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 المترشح یعده تقدیر اقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي االعمال و االنشطة یتضمن

 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  . للمترشح باشرالم الرئیس بمالحظات مصحوبا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم
  .االرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: السادس الفصل
  . المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  ، المناظرة في المشاركة

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

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى: السابع الفصل     
 أدائھ عن یعبر(20) العشرین و (0) صفر بین یتراوح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام

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

  ، للمترشح العامة األقدمیة-

  ، للمترشح الرتیة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس المواضبة و السیرة-
  المناظرة،
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 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند دالعد-
  .السابع

  .اعاله الرابع بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر   

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

 یتراوح عدد مقیاس لك إلى ویسند .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20)العشرون و (0) بین

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

 حدود في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمیتھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت إذا الرتبةو

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشر الفصل
 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

   .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس      
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  تصرف كاتب

 یتعلق................ في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لإلدارات المشترك لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .المحلیة بالجماعات العمومیة

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في لمؤرخا 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص سياألسا النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة116 عدد الحكومي األمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة  بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 ريفیف

 قلعة بلدیة بإحداث المتعلق 5/10/1956 في المؤرخ األمر وعلى
  .األندلس

  :یــــــــــلي ما قرر

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

  . القرار ھذا كامألح

 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
 تمخ تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

  . 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 ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب: الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 لتلخیصا ھذا یكون و المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة

   قبل من ممضى

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس

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

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

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -
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 خلو تثبت شھادة أو أدیبیةالت بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 (5) خالل تإدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

  .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)

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

  .راقن أو إدارة مستكتب

 سجل تمخ تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

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

   :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للماییس بقاط المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكنھم الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

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

  ، والمواظبة السیرة-

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

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة إلعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة
 عدد مقیاس كل إلى ویسند.اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

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

 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 رتبةال في األقدمیة حسب األولویة تعطى
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

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

  .المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: العاشر الفصل
  .للبلدیة اإلكتروني قعبالمو و

  .....................: في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس    
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  أول

 یتعلق.2020 فیفري 11 في مؤرخ ألندلسا قلعة بلدیة رئیس من
 أول مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  .العمومیة  اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 نةلس 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 االمر عدد األمر على و
 المشترك بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اإلدارات لمھندسي

 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد االمر وخاصة تممتھ
  ، 2014 جوان

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و
 ضبط و القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
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 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات
   ، العمومي القطاع في لإلنتداب

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  :یــــــــــلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط: األول الفصل
 لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس إلنتداب  باإلختبارات

  .المحلیة الجماعات لفائدة العمومیة  اإلدارات

 مھندس إلنتداب  باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح: الثاني الفصل
 للمترشحین العمومیة  اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول

 إول لمھندس الوطنیة الشھادة الحاملین و المھندسین بعمادة المسجلین
 األكثر على سنة (40) أربعین العمر من ،البالغین معادلة شھادة أو

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر أحكام قوف تحتسب
  . أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13

 ،المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب: الثالث الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم ،تسجیل أعاله إلیھ

 رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة سحب ،ثم للغرض
 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع لوصولا مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار
  : التالیة الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند – أ

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح استمارة – 1
  ((www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة -2

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من نسخة – 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة - 4

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة – 5
  معادلة، بشھادة األجنبیة

  ، المھندسیین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة - 6

  وعنوانھ، المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا رفانظ – 7

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة – 8
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه دةم لطرح الترشحات قائمة ختم

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  . الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو المحلیة للجماعة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

 تاریخ على یمض لو(األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون-
  أشھر، ثالثة من أكثر لیمھتس

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-
  ، أشھر ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان --

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة-

   التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة-

 ةثالث من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة-
 الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
  .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بقرار إلیھا المشار الخارجیھ المناظرة تفتح : الرابع الفصل
  : القرار ھذا ویضبط المحلیة الجماعة رئیس

  للتناظر، عروضةالم الخطط عدد -    

   ، الترشحات قائمة ختم تاریخ -    

  .المناظرة فتح تاریخ-    

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : الخامس الفصل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار  تركیبتھا تضبط لجنة

  ، بالخصوص ھذه تتولى.

  المناظرة، في شاركةالم حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  ، االختبارات سیر على اإلشراف و الملفات دراسة-

  ، الجدارة حسب الترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض: السادس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا ارالمش الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید خنم المناظرة لجنة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل 
 باقتراح و المحلیة الجماعة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في
  .المناظرة لجنة من

  : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل: الثامن الفصل
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  : األولى المرحلة-1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولى الترتیب یتم
 یحتسب الذي و المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 سنة معدل)+(1‚5×الباكالوریا شھادة معدل) ?الشخصي المجموع
  (جامعیة شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد)+ (3× التخرج

   األقصى العدد المعیار

  نقطة 30 الباكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60 (أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

   نقاط 10 الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد حتسابا كیفیة ضبط یتم
  : التالي النحو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار*
  (1‚5× الباكالوریا

  نقطة 60 األقصى العدد : الثاني المعیار*

  (3× التخرج لسنة النھائي المعدل)

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعیار*

  :التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط سندوت

 الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة
  النقاط عدد

  نقاط 10 سنوات 5 من أقل

   نقاط 8 سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 6 سنة 15 من أقل و سنوات 10 من

   نقاط 4 فوق فما سنة 15

 مرات 6 حدود في الشفاھي ختباراإل إلجراء  المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في) الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین
  (سنا ألكبر األولویة تعطي المترشحین

  :الثانیة المرحلة-

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 عن السؤال اختیار ،یقع المناظرة لجنة أعضاء مع دثةمحا تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي.السحب طریق
  .إثنین عللى إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

   الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعیة

  : شفاھي اختبار

   دقیقة20 التحضیر*

   دقیقة20 العرض*

   دقیقة 20 الحوار*

  (20) العشرین و (0) بین یتراوح العدد

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري: التاسع الفصل
  . المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 الشفاھي االختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال: العاشر الفصل
  .االولى المرحلة في فوق افم (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

 على (6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج: عشر الحادي الفصل
  . المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20) عشرین

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع: عشر الثاني الفصل
  :كاآلتي المترشح

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

  2 أ ? األولى المرحلة في یھعل المتحصل النقاط مجموع 

  1 ب ? الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  (×1ب+× 2 أ) ? النھائي الحاصل

 ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى: عشر الثالث الفصل
 الذین المترشحین في قائمتین تقترح و النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة(1
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  . تسدیدھا المزمع المراكز حدود في و المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل إذا و(2
  . سنا ألكبرھم األولویة

 على%50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة(3
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أفصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 والقائمة االصلیة والقائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر الرابع الفصل
 من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین و كمیلیةالت

  .المحلیة الجماعة رئیس قبل

 بالقائمة بالتصریح المحلیة الجماعة تقوم : عشر الخامس الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین استدعاء و األصلیة

 نم بدایة تقدیر أقصى على (یوما30) شھر أجل انقضاء بعد و
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة ،تتولى األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم ،بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
   یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق
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 في الناجحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون أو
 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین یضھمتعو ویتم المناظرة

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 من تقدیر أقصى على أشھلر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل  
  . المحلیة للجماعات

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة نةلج تتولى  :13 الفصل
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب
  .نھائیة بصفة قبولھم

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل :األصلیة القائمة(1
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .تسدیدھا المزمع المراكز حدود يوف المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا(2
  .سنا ألكبرھم الولویة

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة(3
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین المترشحین ضتعوی من اإلقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .المحلیة الجماعة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المحلیة الجماعة تقوم :15 الفصل
 وبعد ، عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین وإستدعاء

 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) شھر أجل إنقضاء
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح
 علیھم بأن ، بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15) عشر خمسة قصاهأ أجل من عملھم بمراكز اإللتحاق
 المناظرة في الناجحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم
  .التفاضلي الترتیب

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

  .التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر :16الفصل

  .....................: في األندلس قلعة

          البلدیة رئیس    
  حمودة الحاج بن فتحي

  ملـــحق

 بالسلك أول مھندسین إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة برنامج
  .المحلیة الجماعات دةلفائ العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

  :المیكانیكیة الھندسة-1

  المیكانیكیة الحركة دراسة-

  المتواصلة األواسط آلیة-

  المواد مقاومة-

  السوائل آلیة-

  المیكانیكیة األنظمة تصور دراسة-

  اآللیات دراسة-

  اآللیات عناصر-

  اآلالت دینامیكیة-

  اإلرتجاجات ألیة-

  الروبوتیة المیكانیكیة اآللیات أنظمة-

  المواد-

  المعدنیة المواد-

  المعدنیة غیر المواد-

  المواد وخاصیات إختیار-

  المیكانیكي الصنع-

  المواد صقل طریق عن القولبة-

  البالستیكي التشغیل طریق عن القولبة-

  واللحام القولبة-

  المركبة والمواد البولیمرات معالجة-

  المیكانیكیة األنظمة في التحكم-

  (القوة ) اإللكترونیك-

  اإللكترونیة واألجھزة اإلستشعار أجھزة-

  السریعة واآلالت الحراریة األنظمة-

  الحراري-

  التطبیقیة الحراریة الدینامیكا-

  الحراریة الصناعة-
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  السریعة اآلالت-

  اآللیة المیكانیكیة األنظمة-

  اإللكترونیك-

  الكھربائیة اآللة-

  ھیدرولیكیة آلة-

  الصناعیة واإلعالمیة اآللیة-

  والتعدیل مالتحك-

  اآللیة المیكانیكیة األنظمة وصیاغة دراسة-

  الصناعي التصرف-

  اإلنتاج في والتصرف التنظیم-

  الجودة-

  الصناعیة الصیانة-

  اآللیة اإلنتاج أنظمة قیادة-

  اآللیة اإلنتاج أنظمة في والتصرف التنظیم-

   الجودة-

  :اآللیة اإلنتاج أنظمة صیانة-

  :الطاقة ھندسة-2

  (السوائل دینامیكیة ، الصناعیة الھیدرولوكیة ) سوائلال میكانیك-

  الحراریة الدینامیكیة-

  (المباني حراریة ، الحراري التبادل ) لحراري النقل-

 الجودة ، الطاقة أنظمة وتعدیل مراقبة ) وتعدیل ومراقبة قیس-
  (الصناعیة والصیانة

 ةتكنولوجی المادة، نقل ، الصناعي اإلحتراق ) اآلالت منھجیة-
  (الحراریة االالت

 الطاقة إدارة ، الطاقة تدقیق ) الحراریة والنجاعة التدقیق-
50001: ISO طاقة نجاعة ، الصناعیة المناھج طاقة نجاعة 

  (الطاقة برمجیات ، المباني

  (المتجددة الطاقة ) الطاقة نجاعة حلول-

  (ISO14001 ) المحیط إدارة-

  دالتبری أنظمة قیادة ) والتكییف التبرید-

 تغییر مع نقل ، والھیدرولیة الحراریة المركزیة ) المركزیة التدفئة-
  (المراجل ، الناقل

  الطاقة مشاریع مردودیة وإحتساب الكلفة تحلیل-

 الطاقة ، الحراریة الشمسیة الضوئیة، الشمسیة : المتجددة الطاقة-
  األرضیة والحراریة والمائیة الھوائیة الطاقة ، الشمسیة

  :عالمیةاإل الھندسة-3

  الحواسیب ھندسة-

  الحواسیب ترقیم-

  بول جبر-

  للحاسوب العام الھیكل-

  الحاسوب إستغالل أنظمة-

  واإلنحیادات المقاطعات-

  الحاسوب إستغالل نظام طبقات-

  الذاكرة في التصرف-

  الخروج/ الدخول في التصرف-

  الفھاریس في التصرف-

  الموارد وتقسیم تخصیص-

  واألمان الحمایة-

  البرمجیة واللغات وریتمیكاأللق-

  األلقوریتمیات مبادئ-

  البرمجة تقنیات-

  األلقوریتمیات تقییم-

  للمعطیات األساسیة الھیاكل-

  التكراریة األلقوریتمیات-

  التواتریة األلقوریتمیات-

  الفرز مناھج-

  للمعلومات الدینامیكیة الھیاكل-



  3633صفحـة   2020سبتمبر  22 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   64عـــــدد 

  الجبر مبادئ-

  المعطیات قواعد في التصرف أنظمة-

  المعلومات قواعد في التصرف نظام تمشموال-

  المتصل النظام-

  الموزعة المعطیات قواعد مفھوم-

  اإلعالمیة وإلدخال التنظیمي التحلیل-

  معلومات مشروع قیادة طرق-

  التحلیل طرق-

  التطبیقات تحقیق-

  بعد عن المعلوماتیة-

  األساسیة المفاھیم-

  المعلوماتیة الشبكات ھیاكل-

  المحلیة الشبكات-

  العموم اتشبك-

  :الكھربائیة الھندسیة-4

  :الصناعیة واإلعالمیة الرقمي اإللكترونیك-

  المنطقیة والمسالك الوظائف-

  المبرمجة المسالك-

  الصناعیة األلیات-

  API طریق عن األسالیب في والتحكم المراقبة-

  والصناعیة المحلیة الشبكات-

  الصناعي اإلشراف-

  الصناعیة األنظمة وقیادة مراقبة-

  الصناعیة السالمة-

  القوة وإلكترونیك التقنیة الكھربائیة-

  الخاصة واآلالت المتوازنة غیر واآلالت المتوازنة اآلالت-

  الطاقة وتوزیع ونقل إنتاج-

  الثابتة المحوالت-

 في للتحكم المخصصة المحمولة اإللكترونیات : الكھربائیة الشبكات-
  اآلالت

  ئیةالكھربا اآلالت في والتحكم التصمیم-

  اآلالت في التحكم-

  الكھربائق الجبر-

  المحمولة اإللكترونیات-

  المعالج والنصف المعالج-

  إلكتروني ورسم تكنولوجیا-

  الرقمیة للمسالك الوصفیة اللغة-

   اإلشارات ومعالجة اآللیات-

  والتعدیل التحكم-

  واإلنتشار واألنظمة اإلشارات-

  العینات األنظمة ألیة-

  اإلشارات معالجة-

  والمحركات اإلستشعار جھزةأ-

  الروبوتیة عناصر-

  :الصناعیة الھندسة-5

  الصناعیة واللوجستیكیة المناھج-

  واللوجستیك اإلنتاج أنظمة في والتصرف التصمیم أدوات-

  الخفیف والتصنیع التدفقت في والتصرف اإلنتاج ورشات إدارة-

  الصناعیة المنتوجات في التصرف-

  اإلنتاج تنظیم-

   التدفقات في التصرف-

  الحاسوب طریق عن اإلنتاج في التصرف-

  اإلنتاج وتحسین تنظیم أدوات-

  الصناعي واآلداء اإلنتاجیة-

  الصیانة تنظیم-
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  المنشآت وصیانة دراسة-

  الصیانة ومناھج نظم-

  التجھیزات وتوفیر الصیانة كلفة تحسین-

  الحاسوب طریق عن الصیانة في التصرف-

  التصرف نظام-

  الصناعیة ؤسسةالم في التصرف-

  اإلبتكارات في التصرف-

  (ISO شھادة ) الجودة-

  والتواصل التصرف-

  للمؤسسة العام التنظیم-

  الجودة وتأمین التصرف-

  .....................: في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

  الدندان

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقــرار

  2020 سنة بعنوان بالملفات لإلستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 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
 دعد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
  , بالبلدیات  والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 ةلسن 115 عدد األمر وعلى 
 اإلداري بالسلك    الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى   
  .2020 فیفري

                                                          
   : یلـي مـا قـّررت

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط:  وحید فصل
 سنة نوانبع بالملفات اإلستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  : التالي النحو على الدندان بلدیة لفائدة 2020

  : المشترك اإلداري السلك-1

  عام متصرف :  الرتبة •

  01 :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد•

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90  :التسدید طرق •
  باإلختیار الترقیة طریق

  01 :بالملفات رقیةالت طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد •

  

  البلدیة رئیسة   
  الدخالوي  زكریاء

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بمقرر

 المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  العمومیة لإلدارات

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون وعلى
  الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
     المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد
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 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى    
  .الدندان لبلدیة المحدث 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد مراأل وعلى    
      والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات    

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

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس رقرا وعلى   
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 120 عدد البلدي القرار وعلى   
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى   
  . 2020 فیفري

   : یلـي مـا قـّررت

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:  األول الفصل
 مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى
                      .القرار ھذا ألحكام وفقا 

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:     2 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 رتبھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون العمومیة لإلدارات
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (04) أربع شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :     3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان  بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد -   

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -   

  , المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -   

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :     4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعو أن

  : التالیة

  , ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-   

  ,لعمومیةا بالوظیفة اإلنتداب قرار من نسخة -   

  ,الحالیة الرتبة في اإلدماج أو التسمیة قرار من نسخة -

  ,باألمر للمعني إداریة حالة الَخر الضابط القرار من نسخة -

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون  الترشحات

  اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة ركیبةت تضبط:  5 الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 المقترح المترشحین قائمة إعداد و المعروضة الملفات تقییم -   
  .  تھمترقی

  : یلي كم المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:  6  الفصل

  ,للمترشح العامة األقدمیة -   

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -   

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار الناظرة لجنة تتولى :  7 الفصل 
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  . ترقیتھم حالمقتر

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :  8 الفصل 
   . الدندان بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  9  الفصل

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:  

    

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بمقرر

  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون لىوع    
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

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

 اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى   
  .الدندان لبلدیة المحدث 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى   
  والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى   
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 120 عدد البلدي القرار وعلى  
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 سبتمبر 08 في المؤرخ 121 عدد بلديال القرار وعلى      
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك عام منصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  العمومیة لإلدارات

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى    
  2020 فیفري

   : یلـي مـا قـّررت

 2020 دیسمبر 02 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح  األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام 

 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
2020   

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:     2 الفصل
(01).  

  . 2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات مخت یقع     3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار
 أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  2019 سنة بعنوان دندانال بلدیة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي مالنظا بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى   
  والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 117 عدد البلدي القرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 2020 سبتمبر 08 في المؤرخ 124 عدد البلدي القرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس منصرف

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى    
  2020 فیفري

   : یلـي مـا قـّررت

 2020 نوفمبر 05 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح  األول الفصل
 متصرف رتبة لىإ للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام 

 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
2019   

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:     2 الفصل
(01).  

  . 2020 أكتوبر 05 یوم الترشحات ختم یقع     3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بمقرر

  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علىو    
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

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

 ةاإلداری الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
  . بالبلدیات  والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى ائیةاإلستثن للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 120 عدد البلدي القرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 2020 سبتمبر 08 في المؤرخ 121 عدد البلدي القرار وعلى
 إلى اإلستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام منصرف رتبة

 فیفري 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2020  

   : یلـي مـا قـّررت

 2020 دیسمبر 02 یوم اولفائدتھ الدندان ببلدیة تفتح  األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام 

 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
2020   

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:     2 الفصل
(01).  

  . 2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع     3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  فتح بقــرار
 بلدیة أعوان  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان الدندان

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى   
  .الدندان لبلدیة المحدث 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى   
  والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 117 عدد البلدي القرار وعلى   
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 2020 سبتمبر 08 في المؤرخ 118 عدد البلدي القرار وعلى    
 رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرفم

 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى    
  2020 فیفري
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   : یلـي مـا قـّررت

 2020 نوفمبر 05 یوم ولفائدتھا الدندان ببلدیة تفتح  األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام 
   2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد:     2 الفصل
(01).  

  . 2020 أكتوبر 05 یوم الترشحات ختم یقع     3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار متعلقال 2018

 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
     المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
 بالبلدیات    والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق

.  

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

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 117 عدد البلدي القرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 فیفري 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2020 .  

   : یلـي مـا قـّررت

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

                      .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:     2 الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 والمتوفر رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس شرط فیھم

  .2019 سنة موفى

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة حتفت :     3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان  بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد -   

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -   

  , المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -   

 أعاله إلیھا المشار اظرةللمن المترشحین على یجب :     4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعو أن

  : التالیة

  , ذاتیة سیرة -

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف -
  , باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح طرف من إعداده یتم تقریر -
 في المشاركة)  المناظرة عنوان لسنة نالسابقتی السنتین خالل

 األعمال من نسخ اإلقتضاء وعند  (......, محاظرات , ملتقیات
  . والمنشورات والبحوث

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  . المترشح إلیھا

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :  5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون  الترشحات قائمة

  اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط:  6 الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر -   
  . المشاركة
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 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -   
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین قائمة إقتراح -   

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى:  7 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باإلعتماد المناظرة وانعن للسنة

  , العمل تنظیم-

  , الخدمة نوعیة-

  ,  والتكوین والبحوث التأطیر أعمال-

  و علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

  (20) والعشرین (0) بین یتراوح عدد المترشح إلى ویسند

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار الناظرة لجنة تتولى :  8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا وضةالمعر

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا  شغورھا سد المراد الخطط وعدد

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

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

  . المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:  10  الفصل
  2020 سبتمبر 08 في الدندان.

  بلدیة سرئی 
  العالقي  ضحى

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط بقــرار

  2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  ونسيالت الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

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

 إلداریةا الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
  , بالبلدیات  والترسیم والترقیة نتداباإل واَلیات صیغ بضبط المتعلق

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

 فیفري 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2020.  

                                                          
   : یلـي مـا قـّررت

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط:  وحید فصل
 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  : التالي النحو على الدندان بلدیة

  : المشترك اإلداري السلك-1

  رئیس متصرف  لرتبة بالنسبة

  (01)   :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط ددع •

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90  :التسدید طرق •
  باإلختیار الترقیة طریق

  01 :بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد •

   متصرف  لرتبة بالنسبة

  (01)   :2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد•

 عن% 10 و داخلیة مناظرة طریق عن %90  :التسدید طرق•
  باإلختیار الترقیة طریق

  01 :بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد•

  بلدیة رئیس 
  العالقي  ضحى

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقــرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 12 في المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون وعلى    
  الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة توالجماعا     
عدد    مالمرسو وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى
  .الدندان لبلدیة المحدث

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق

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

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 117 عدد البلدي القرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 فیفري 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2020 .  

   : یلـي مـا قـّررت

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

                      .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:     2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى

 شرط فیھم توفروالم رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون
 سنة موفى في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس

2019.  

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :     3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة الدندان  بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد -   

  .الترشحات قائمة غلق اریخت -   

  . المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -   

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :     4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعو أن

  : التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -   
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي ءاإلقتضا عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  ,العمومیة بالوظیفة اإلنتداب قرار من للألصل مطابقة نسخة -   

  ,الحالیة الرتبة في التسمیة قرار من للألصل مطابقة نسخة -

 نيللمع إداریة حالة الَخر الضابط القرار من للألصل مطابقة نسخة -
  ,باألمر

  ,العلمیة الشھائد من للألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  , 2019 لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 أو التكوینیة الدورات  في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة الملتقیات
 (05) الخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل

  . المناظرة عنوان لسنة السابقة سنوات

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :  5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل یختار ویكون  الترشحات قائمة

  اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط:  6 الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -   
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین قائمة إقتراح -   

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى: 7 الفصل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین

  . لعملھ أدائھ في ھوإتقان وإنضباطھ بعھدتھ

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :  8  الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  ,للمترشح العامة األقدمیة -   

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -   

  ,للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -   

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو نظمینالم والرسكلة التكوین -   
  , 2019 سنة تسبق التي سنوات (05) الخمس خالل

 لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة  السیرة -   
  , المناظرة

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -   
  .أعاله 7 بالفصل إلیھ المشار

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار الناظرة لجنة تتولى :  9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  . سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین نالمترشحی قائمة تضبط : 10 الفصل
 لجنة من وبإقتراح الدندان بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:  11  الفصل

  2020 سبتمبر 08 في الدندان

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة ضبط بمقرر یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات

  : على إطالعھا بعد الدندان بلدیة رئیسة إنّ 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

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

 اإلداریة لصبغةا ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر وعلى   
  .الدندان لبلدیة المحدث 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى   
  والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات یغص بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى   
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 08 في المؤرخ 2020 لسنة 120 عدد البلدي القرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط المتعلق 2020 سبتمبر
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

 سبتمبر 08 في المؤرخ  121 عدد البلدي ارالقر وعلى      
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان لفائدة العمومیة لإلدارات

 2020 رسبتمب 08  في المؤرخ 122 عدد البلدي القرار وعلى
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  . 2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة أعوان

 فیفري 20 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2020 .  

   : یلـي مـا قـّررت

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب  :ولاأل الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات

 فیفري 26 في المؤرخ أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى والمفتوحة
  : السادة من 2020

  رئیس بصفة         ینوبھ من وأ البلدیة رئیس-

  عضو بصفة      ینوبھ من او البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

         عضو بصفة  األعوان مصلحة رئیس -

       البلدیة الشؤون بدائرة رئیس متصرف حمایدى مختار السید -
  عضو بصفة  

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن:     2 الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم اَخرین
  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لإلستعانة أو لللجنة

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  



  64عــــــدد   2020سبتمبر  22 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3642صفحــة 

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

  ھیشر دوار

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 رتبة الى لنرفیة بالملفات ةالداخلی المناظرة كیفیة بضبط یتعلق  بقرار

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف
  2020 لسنة ھیشر دوار بلدیة

 الموالیة واالیام 2021 فیفري 08 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
 بالسلك مساعد متصرف رتبة الى لتنرقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 عدد 2020 سنة بعنوان عمومیةال لالدارات المشترك االداري
 قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط

  2020 دیسمبر 30 یوم الترشحات

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 لصنفا الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق  بقرار

  2020 سنة بعنوان ھیشر دوار بلدیة لفائدة مباشرة االعلى

 الموالیة واالیام  2020 نوفمبر 16 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح.
  مباشرة االعلى الصنف الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان
 سبتمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع  2020 سنة بعنوان
2020  

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 الى للنرفیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق  بقرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 لسنة ھیشر دوار بلدیة لفائدة

 الموالیة واالیام  2020 مبردیس 04 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
 بالسلك رئیس متصرف رتبة الى لتنرقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 عدد 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري
 قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 رتبة الى للنرفیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف
  2020 لسنة ھیشر دوار

 موالیةال واالیام 2021 فیفري 08 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
 االداري بالسلك متصرف رتبة الى لتنرقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 المراد الخطط عدد 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك
 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد

  2020 دیسمبر

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 الى للترقیة بالملفات االستثنائیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  عام متصرف رتبة
  2020 لسنة ھیشر دوار بلدیة لفائدة

 الموالیة واالیام  2020 دیسمبر 04 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
 بالسلك عام متصرف رتبة الى لتنرقیة بالملفات تثنائیةاس مناظرة
 عدد 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري
 قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط

  2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في خمؤر 2020   لسنة 41 عدد قرار
 الى للنرفیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق  بقرار
  العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة
  2020 لسنة ھیشر دوار بلدیة لفائدة

 الموالیة واالیام 2020 دیسمبر 04 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
  بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للنرقیة اتبالملف داخلیة مناظرة

 عدد 2020 سنة بعنوان العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك
 قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط

  2020 اكتوبر 30 یوم الترشحات

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار
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 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 رتبة الى للترفیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني
  2020 لسنة ھیشر دوار

 الموالیة واالیام 2020 دیسمبر 04 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
 التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 المراد الخطط عدد 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك
 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد

  2020 أكتوبر

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

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

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 رتبة الى لنرفیة بالملفات الداخلیة الماظرة كیفیة بضبط تعلقی بقرار
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب
  2020 لسنة ھیشر دوار بلدیة

 الموالیة واالیام 2021 فیفري 08 یوم ھیشر دوار ببلدیة تفتح
 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 عدد 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري
 قائمة ختم یقع (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط

  2020 دیسمبر 30 یوم الترشحات

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

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

  االنف حمام

 یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2019 سنة بعنوان األنف حمام

 مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس نم قــرار   
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق.02/07/2020

 العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك تصرف كاتب رتبة
  .2019 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد

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

 دیسمبر12 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى
   األنــف حمـــام بلدیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 المؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس قرار وعلى
 داخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق02/07/2020في

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018  

  : مایلــــــي قـــــرر

 2020 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصـــــل
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2019.  

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني لفصــــلا
(01).  

   2020أكتوبر 16یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـــل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصــــل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

  فوشانة

 یتعلق 2020 جوان 20  في مؤرخ 2020   نةلس 5 عدد قرار
 للمعلوم الخاضعة للعقارات المربع للمتر المرجعي الثمن بمراجعة

  فوشانة ببلدیة المبنیة العقارات على

  : على إطالعھ بعد فوشانة بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق
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 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  المحلیة، الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

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

  استخالصھا، في المحلیة

 2016 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد األمر وعلى
   فوشانة، بلدیة بإحداث المتعلق

 علیھ المصادق 2017 ماي 31 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 لبلدیة المرخص المعالیم بضبط المتعلق 2017 سبتمبر 11 بتاریخ
  استخالصھا، في فوشانة

 28 بتاریخ بفوشانة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ،2018 جوان

 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في بفوشانة البلدي مجلسال مداولة وعلى
  . 2020 جوان 21 بتاریخ المنعقدة 2020

  یـــلي مـــــا قـــــرر

 التي الكبیرة العربات رفع مقابل المعلوم مراجعة یتم :األول الفصل
 :قدره بما البلدي الحجز مستودع إلى طن 3.5 حمولتھا تفوق

 المدرجة دنانیر أربعة من بدال دةالواح العربة عن دینارا أربعون
  المؤرخ البلدي بالقرار

 2017 سبتمبر 11 بتاریخ علیھ المصادق 2017 ماي 31 في
  فوشانة لبلدیة المرخص المعالیم بضبط المتعلق

  .استخالصھا في

 31 في المؤرخ البلدي القرار تضمنھ بما العمل یلغى :الثاني الفصل
  بتاریخ علیھ المصادق 2017 ماي

 رفع مقابل المعلوم بضبط المتعلق جزئھ في 2017 بتمبرس 11
 الحجز مستودع إلى طن 3.5 حمولتھا تفوق التي الكبیرة العربات

  .البلدي

 بالمـحمدیة البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان فوشانة بلدیة محتسب

  2020 جوان 21 :في فوشـــــــانة

                          
  بلدیة رئیس   

  شریمة بن  نورالدین
  

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

 یتعلق 2020 جوان 20  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  الحجز مستودع الى الثقیلة العربات رفع معلوم بمراجعة

  : على إطالعھ بعد فوشانة بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 فیف�ري 03 ف�ي الم�ؤرخ 1997 لس�نة 11 ع�دد الق�انون وعل�ى
  المحلیة، الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

 13 ف�ي الم�ؤرخ 2016 لس�نة 805 ع�دد الحك�ومي األم�ر وعل�ى
 للجماع�ات الم�رخص المع�الیم تعریف�ة بضبط المتعلق 2016 جوان

  استخالصھا، في المحلیة

 2016 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد األمر وعلى
   فوشانة، بلدیة بإحداث المتعلق

 علی�ھ المص�ادق 2017 م�اي 31 ف�ي الم�ؤرخ البلدي القرار وعلى
 لبلدیة المرخص المعالیم بضبط المتعلق 2017 سبتمبر 11 بتاریخ
  استخالصھا، في فوشانة

 28 بت�اریخ بفوش�انة البل�دي المجل�س تنص�یب جلس�ة محض�ر وعل�ى
  ،2018 جوان

 لس�نة الثانیة العادیة دورتھ في بفوشانة البلدي المجلس مداولة وعلى
  . 2020 جوان 21 بتاریخ المنعقدة 2020

  یـــلي مـــــا قـــــرر

 الت�ي الكبیرة العربات رفع مقابل المعلوم مراجعة یتم :األول الفصل
 :ق�دره بم�ا البل�دي الحج�ز س�تودعم إل�ى ط�ن 3.5 حمولتھ�ا تف�وق

 المدرج�ة دن�انیر أربع�ة م�ن ب�دال الواح�دة العرب�ة عن دینارا أربعون
  المؤرخ البلدي بالقرار

 2017 س�بتمبر 11 بت�اریخ علی�ھ المص�ادق 2017 م�اي 31 ف�ي
  .استخالصھا فوشانةفي لبلدیة المرخص المعالیم بضبط المتعلق

 31 في المؤرخ البلدي رارالق تضمنھ بما العمل یلغى :الثاني الفصل
  بتاریخ علیھ المصادق 2017 ماي

 رف�ع مقاب�ل المعل�وم بض�بط المتعل�ق جزئ�ھ ف�ي 2017 سبتمبر 11
 الحج�ز مس�تودع إل�ى طن 3.5 حمولتھا تفوق التي الكبیرة العربات

  .البلدي

 بالم�ـحمدیة البل�دي والق�ابض للبلدی�ة الع�ام الكات�ب :الثال�ث الفص�ل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل فانمكل فوشانة بلدیة محتسب

  2020 جوان 21 :في فوشـــــــانة 

  بلدیة رئیس
  شریمة بن  نورالدین

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

  زغوان

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 71 عدد قرار
 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بمقـــــــّرر

 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھـم لمزمعا العملة عدد بضبط یتعلق
  . 2020 سنة بعنوان مباشرة

  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من مقـــــــّرر
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 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھـم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق
  . 2020 سنة بعنوان مباشرة

  زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور، على االطالع بعد

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

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

 اإلداریّة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .تّممتھ أو نقحتھ التي لنّصوصا جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  .زغوان

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیّة والؤسسات المحلیّة والجماعات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیّات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واالمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر ملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیّة للمدّونة

   .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

  .زغوان بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد یتوفر  أنّھ وحیث
2020.  

  :یلــي مـا قــّرر

  سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط : األول الفصل
  : التالي الجدول بیانات حسب  2020

  :الثانیة الوحدة ضمن )1
 المراد العملة ترقیتھمعدد المزمع للعملة الجملي الصنفالعدد الوحدةإلى

   مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم

  باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(50%)

(50%)  

  211110 الخامس الثانیة

  040202 السادس

     020101السابع

  :الثالثة الوحدة ضمن) 2 

 المراد العملة ترقیتھمعدد المزمع للعملة الجملي الصنفالعدد الوحدةإلى
   المھني اإلمتحان طریق عن ترقیتھم

  باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(50%)

(50%)  

  010100الثالثةالتاسع

  020101العاشر

  بلدیة رئیس 
  زوقاوي  طارق

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 72 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

  االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  2020
 العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة 

  2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب
  .2020 سنة انبعنو زغوان بلدیة

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط قالمتعل 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020
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 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشنرك االداري السلك

 یةكیف بضبط المتعلق  2020 سبتمبر 17 في المؤرخ المقّرر وعلى
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2020  

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 2020 نوفمبر 17 یوم ولفائدتھا زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 كاتب رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(01) واحدة بخطة المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  2020 أكتوبر 17 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الثالث الفصل

    2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 73 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

 للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس منر قــــرا
 للترقیةت بالملفا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  ن،زغوا

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  ة،العمومی لإلدارات المشنرك االداري السلك

  :مایلي قــــــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف تبكا رتبة إلى االستثنائیة
 في المترسمون االدارة مستكتبو أعاله إلیھ المشار العمومیة لالدارات

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (04) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 مستكتبي مجموع من % 100 بنسبة زغوان بلدیة رئیس من بقرار

 والراجعین أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین االدارة
  .سواھم دون زغوان لبلدیة بالنظر

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :ابعالـر الفصل
 بالوثائق مصحوبة زغوان بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

  االنتداب، قرار من نسخة-

  الحالیة، الرتبة في االدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر، للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس صلالف
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  .االرسال تاریخ معرفة
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 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل
  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

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

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 المقترح األعوان في قائمة اعداد القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

  .ترقیتھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح زغوان بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 74 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

  االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة

  2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة لمؤسساتوا المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ ومةالحك رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشنرك االداري السلك

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 سبتمبر 17 في المؤرخ المقّرر وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 زغوان بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك مستشار صرفمت
  2020 سنة بعنوان

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 2020 نوفمبر 17 یوم ولفائدتھا زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام 

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار صرفمت

 متصرف رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(01) واحدة بخطة المشترك اإلداري بالسلك مستشار

   2020أكتوبر  17 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الثالث الفصل

    2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

 االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق   2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى 
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  لعمومیةا

   2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة

   زغوان بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد 
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في
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  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي لنظاما بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب لیاتوآ صیغ بضبط المتعلق 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة تعلقم 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشنرك االداري السلك

 كیفیة بضبط المتعلق  2020 سبتمبر 17 في المؤرخ المقّرر وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةالمن تنظیم

 بعنوان زغوان بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  2020 سنة

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 2020 نوفمبر 17 یوم ولفائدتھا زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة ظرةمنا الموالیة واالیام

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 متصرف رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(02) اثنین بخطتین المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  2020 برأكتو 17 : یوم التّرشحات قائمة تختم :الثالث الفصل

    2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس 
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق   2020
 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى ائیةاالستثن للترقیة

 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

 2020سبتمبر  17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار 
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  ان،زغو

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، تلإلدارا المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  یة،العموم لإلدارات المشنرك االداري السلك

  :مایلي قــــــّرر

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف ةرتب إلى االستثنائیة
 في المترسمون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة لالدارات

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (04) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 مجموع من % 100 بنسبة زغوان بلدیة رئیس من بقرار

 أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین
  .سواھم دون زغوان لبلدیة بالنظر والراجعین
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   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الـرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة زغوان بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

  االنتداب، قرار من نسخة-

  الحالیة، الرتبة في االدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر، للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :خامسال الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  .االرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل
  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

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

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 المقترح ألعوانا في قائمة اعداد القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

  .ترقیتھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح زغوان بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

                                                       .المناظرة
    2020 سبتمبر 17 في  زغوان،  

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  لعمومیةا لإلدارات

  2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بطبض المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات غصی بضبط المتعلق 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشنرك االداري السلك

  :مایلي قــــــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 في المترسمون المساعدون نالمتصرفو أعاله إلیھ المشار العمومیة

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (04) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 مجموع من % 100 بنسبة زغوان بلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم رتتوف الذین المساعدین المتصرفین
  .سواھم دون زغوان لبلدیة بالنظر والراجعین أعاله

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-
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 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الـرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة زغوان بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

  االنتداب، قرار من نسخة-

  الحالیة، الرتبة في االدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر، للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون تالترشحا قائمة ختم

  .االرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل
  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

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

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 المقترح األعوان في قائمة اعداد القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

  .ترقیتھم

 المناظرة في نھائیا اجحینالن المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح زغوان بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد قرار
 سبتمبر 17 في خمؤر زغوان بلدیة رئیس من بمقـــــــّرر یتعلق

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020
  .مباشرة أعلى

 2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من مقـــــــّرر
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

  .مباشرة

  زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور، على االطالع بعد

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

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

 اإلداریّة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .تّممتھ أو نقحتھ التي النّصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  .زغوان

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

  .داریةاإل الصبغة ذات العمومیّة والؤسسات المحلیّة والجماعات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیّات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واالمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر ملحق ىوعل
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیّة للمدّونة

   .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 عدد بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ المقّرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  . 2020 سنة بعنوان زغوان

  :یلــي مـا قــّرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان زغوان ببلدیة یُفتح : األول الفصل
  :التّالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  :الثانیة الوحدة ضمن(1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني نإمتحا

  11 الخامس

  02السادس

  01السابع

  :الثالثة الوحدة ضمن(2

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني إمتحان

  01التاسع

  01العاشر

 2020 نوفمبر 17  یوم المھنیة االمتحانات تُجرى : الثاني الفصل
  .الموالیة واألیام

 2020 أكتوبر 17  یوم الترشحات مةقائ ختم یقع : الثالث الفصل
                                

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق
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 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق   2020
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث تعلقالم 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في ؤرخالم 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  منھ، الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 إلداريا بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات لمشنركا االداري السلك

  :مایلي قــــــّرر

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة لالدارات

 على أقدمیة سنوات (04) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل

 أعاله إلیھا المشار لفاتبالم الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 مجموع من % 100 بنسبة زغوان بلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین
  .سواھم دون زغوان لبلدیة بالنظر والراجعین أعاله

   :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع یختار-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الـرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة زغوان بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

  االنتداب، قرار من نسخة-

  الحالیة، الرتبة في االدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر، للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  .االرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل
  .لبلدیةا رئیس من قرار بمقتضى أعاله

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

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 المقترح األعوان في قائمة اعداد القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

  .ترقیتھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من وباقتراح زغوان بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

    2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق
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 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 80 عدد قرار
 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من بقــــرار یتعلق

  االستثنائیة للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  2020
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة

  2020 سبتمبر 17 في مؤرخ زغوان بلدیة رئیس من قــــرار
 رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
  .2020 سنة بعنوان زغوان

   زغوان بلدیة رئیس إن

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

  بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  منھ، الرابع الفصل وخاصة البلدیاتب

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ،وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة متعلق 2020

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشنرك االداري السلك

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 17 في المؤرخ المقّرر وعلى
 رتبة إلى ستثنائیةاال للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 سنة بعنوان زغوان بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020  

  .2020 لسنة زغوان بلدیة میزانیة وعلى

  :یلي ما قــــــّرر

 2020 نوفمبر 17 یوم ولفائدتھا زغوان ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة إلى ةاالستثنائی للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

 متصرف رتبة إلى ترقیتھا المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(02) اثنین بخطتین المشترك اإلداري بالسلك

  2020 أكتوبر 17 : یوم التّرشحات قائمة تختم  :الثالث الفصل

  2020 سبتمبر 17 في  زغوان،

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  رقطا

  

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

  الجبل رأس

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 2020 سبتمبر  01 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط یتعلّق

  . المشترك اإلداري بالّسلك مساعد متصّرف

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ   

  ، الدّستور على اإلّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولة ألعوان العام ساسياأل النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
   ، لالجب رأس

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات والترسیم

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

  ، العمومیّة داراتلإل المشترك اإلداري

  : یلــــي مـــا قــــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنّظم : األّول الفصل
 وفقا العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصّرف

   القرار ھذا ألحكام
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 إلى للترقیة بالملفّات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن : 02 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصّرف رتبة

 في المترّسمون الراقنون والكتبة التصّرف كتبة أعاله إلیھ المشار
 ھذه في األقلّ  على أقدمیّة سنوات (5) شرط فیھم المتوفّر و رتبھم
  . الترّشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار اتبالملفّ  الداخلیّة المناظرة تفتح : 03 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلّیّة الجماعة إلى

  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -  

  . الترّشحات قائمة غلق تاریخ -  

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

  . ةالمناظر فتح تاریخ -  

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترّشحین على یجب : 04 الفصل  
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ترّشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

 و المدنیّة للخدمات الالّزمة بالحجج مدّعم و مفّصل تلخیص -
 التلخیص ھذا یكون و المترّشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریّة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . الحالیّة الرتبة في المترّشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

  . العلمیّة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلوّ  تثبت شھادة أو ةالتأدیبیّ  بالعقوبات المتعلّقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیّة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -
 تصّرف كاتب خّطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنّظمة التكوین

  . راقن بكات أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترّشح مطلب كلّ  وجوبا یرفض و 
  . الترّشحات

 إلیھا المشار الداخلیّة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 05 الفصل
  . المحلّیّة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى

 حقّ  لھم خّولالم المترّشحین قائمة واقتراح الترّشحات في النظر -
  . المشاركة

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترّشحین وترتیب الملفّات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترّشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترّشح المباشر الرئیس یتولّى : 06 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ نوطةالم

 تقییم أعاله إلیھا المشار الدّاخلیّة المناظرة لجنة تتولّى : 07 الفصل
  : التّالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفّات

  ، للمترّشح العاّمة األقدمیّة -  

  ، للمترّشح الرتبة في األقدمیّة -  

  ، للمترّشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -  

 اإلدارة قبل من فیھما المرّخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -  
  ، راقن كاتب أو تصّرف كاتب رتبة في التسمیة منذ

  ، والمواظبة السیرة -  

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

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاّصة الضوارب وتضبط المترّشح رتبة وخصوصیّة

 یتراوح عدد مقیاس كلّ  إلى ویسند ، اللّجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفّات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولّى : 8 الفصل
 حسب المترّشحین تیبوتر القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحّصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى أقدمیّتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیّة حسب األولویّة تعطى

  .سنّا ألكبرھم األولویّة

 المناظرة في نھائیّا المقبولین المترّشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 من وباقتراح الجبل رأس بلدیّة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة

   المحلّیّة للجماعات الّرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  2020 سبتمبر 01 : في الجبل رأس

  بلدیة رئیس 
  برحیمة  الدین جالل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 2020 سبتمبر 01 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس نم بقـرار
 مساعد متصّرف رتبة إلى للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق

 الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك
  2020 سنة بعنوان

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 
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  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات لعمومیةا والمؤّسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
  ، الجبل رأس

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب وآلیّات صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات التّرسیم

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

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 01 المؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط المتعلّق

  . العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصّرف رتبة

   : یلــــي مـــا قــــّرر

 نوفمبر 02 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح : األّول الفصل
 مساعد متصّرف رتبة إلى للترقیة اتبالملفّ  داخلیّة مناظرة 2020

  . 2020 سنة بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل
(01 ).  

  . 2020 أكتوبر 01 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

   2020 سبتمبر 01 : في الجبل رأس

  
  ةبلدی رئیس  

  برحیمة  الدین جالل
------------------  

  باجة

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  األعوان مجموع قرار بتنقیح

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  جةبا ببلدیة األعوان مجموع قرار بتنقیح

  باجة ببلدیة األعوان مجموع قرار تنقیح

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

  الباب مجاز

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بمقرر

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك  أول مھندسین النتداب
  الباب مجاز بلدیة لفائدة

 2020 أوت 21 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من مقرر
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندسین
    .الباب مجاز بلدیة

  باب،ال مجاز بلدیة رئیس إن 

  الدستور، على االطالع بعد 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى 
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق  1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات لمھندسي

   تممتھ،

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  العمومي، القطاع في لالنتداب
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 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلّق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر إلى

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المستدامة، والتنمیة البیئة وزیر إلى

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

  .بالبلدیات والترسیم

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 بضبط المتعلقة اماألحك تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ

  : یلـــي مــــا قــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة المقرر ھذا یضبط : 1 الفصل
 لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندسین النتداب باالختبارات

  .المقرر ھذا ألحكام وفقا الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات

 لمھندسي المشترك بالسلك األول المھندسون ینتدب : 2 الفصل
 المترشحین بین من الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات

 المناظرة طریق عن المھندسین عمادة بجدول المرسمین الخارجیین
 الوطنیة الشھادة على للمحرزین والمفتوحة باالختبارات الخارجیة
 علیھا المنصوص االختصاصات في لھا معادلة ھادةش أو لمھندس
 على سنة (40) أربعین العمر من البالغین المصاحب، بالملحق

 المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر
  .أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13 في

 إلیھا المشار الخارجیة، للمناظرة المترشحین على یجب : 3 الفصل 
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل ،أعاله

 رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب ثم للغرض،
 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح بقرار
   : التالیة الوثائق

   : للمناظرة حالترش عند ـ أ  

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة ـ 1
  ( www.concours.gov.tnالعمومیة المناظرات لبوابة

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة .2

   الباكالوریا أعداد بطاقة من نسخة ـ3

   التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة ـ4

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ5
  معادلة بشھادة األجنبیة

  المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة ـ6

  وعنوانھ المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان ـ7

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة ـ8
 بصفة القانونیة لسنا تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم
   .باألمر للمعني القصوى

 مجاز لبلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو الباب

   : المناظرة في النجاح بعد ـ ب  

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون - 
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون - 
  أشھر، ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان  -

  یعادلھا، ما أو لمیةالع الشھادة من لألصل مطابقة نسخة  -

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة  -

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة  -

 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة  -
 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل ھوظیفت لیمارس المفروضة
   .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بمقرر أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :4 الفصل
   :المقرر ھذا ویضبط الباب مجاز بلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -   

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ -   

   .المناظرة فتح تاریخ -   

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 5 الفصل
 وتتولى المحلیة، بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

   : بالخصوص اللجنة ھذه

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -
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  االختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

   الجدارة، حسب حینالمترش ترتیب -

   .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : 6 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار، ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق
   .الترشح ملف إرسال تاریخ تحدیدل البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط  : 7 الفصل
  الباب مجاز بلدیة رئیس قبـل من نھائیة بصفة المناظرة

   .المناظرة لجنة من باقتراح و 

  :مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل

   : األولى المرحلة ـ  1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین لياألو الترتیب یتم
 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

 البكالوریا شھادة معدل) = الشخصي المجموع : التالي النحو على
   (3× التخرج سنة معدل)) + 1.5 ×

 دعد) +                                                       
  (جامعیة شھادة على الحصول سنة مقیاس

                                                       المعیار
  األقصى العدد

                                  البكالوریا لشھادة النھائي المعدل
  نقطة 30 

           (أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل
  نقطة 60

 10                           الجامعیة الشھادة على الحصول سنة
  نقاط

                                            الشخصي المجموع
  نقطة 100

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
   :التالي النحو على

 لشھادة لنھائيا المعدل) نقطة 30 األقصى العدد :األول المعیار?
  (1,5 × البكالوریا

 لسنة النھائي المعدل) نقطة 60 األقصى العدد :الثاني المعیار?
   ) 3× التخرج

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعیار?

  :التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند 

    الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة
  لنقاطا عدد    

                                               سنوات 5 من أقل
  نقاط 10         

                              سنوات 10 من أقل و سنوات 5 من
  نقاط 8    

                               سنة 15 من أقل و سنوات 10 من
  نقاط 6           

                                                فوق فما سنة 15
  نقاط 4      

 مرات 6 حدود في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

  .الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

   .سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین بین التساوي حالة في 

   :الثانیة حلةالمر -2

 المقرر بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 عن السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

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

  : یلي كما الختبارا لھذا والضارب المحددة المدة تضبط

            النقاط عدد                 المدة       االختبار نوعیة
  الضارب                 

  :شفاھي اختبار

 یتراوح عدد                دقیقة 20                التحضیر -
  1                     (0)الصفر بین

 والعشرین                   دقیقة 20                 العرض -
(20)  

  دقیقة 20              الحوار -

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري  : 9  الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة
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 الشفاھي االختبار في بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال :10 الفصل
   .لىاألو المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

 عشرین على( 6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج : 11 الفصل
   .المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في ( 20)

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصل
  : كاآلتي المترشح

                                  المرحلة حسب النقاط مجموع
  الضارب

             أ = األولى المرحلة في یھعل المتحصل النقاط مجموع
   2  

  1         ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  3/ (1× ب + 2×أ) :النھائي الحاصل   

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :13 الفصل
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب

  :نھائیة بصفة بولھمق

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل :األصلیة القائمة(1
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا    
  .سنا ھمألكبر األولویة

 على %100 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة(2
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة
   .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة قائمةوال األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

   .الباب مجاز بلدیة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح الباب مجاز بلدیة تقوم :15 الفصل
 وبعد .عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین المترشحین واستدعاء

 تاریخ نم بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) شھر أجل انقضاء
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح
 علیھم بأن بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما ( 15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق
 المناظرة في الناجحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین ضھمتعوی ویتم
  .التفاضلي الترتیب

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

   بلدیة سرئی
  قریرة جالل دمحم

  ملحق

 بالسلك أول مھندسین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج
  الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

   : لمدنیةا الھندسة .

   والتصور، التحجیم ـ

   الحرائق، من البناءات سالمة ـ

   الھیاكل، دینامیكیة ـ

   الخرسانة، ـ

   المباني، تثبیت ـ

   المباني، عیوب ـ

   األتربة، تقویة ـ

   القبو، الواجھة، ـ السطح ـ :المباني في المیاه عزل ـ

   المعدني، اإلطار ـ

   المردودیة، السالمة، البیئة، ـ

   الھواء، فتكیی ـ

   الطاقة، في االقتصاد ـ

   المشاریع، مردودیة ـ

  الحضائر، سالمة ـ

   الخاصة، واألشغال الجدوى ـ 

   الطرقات، جیوتكنیك ـ

   الحضریة، المشاریع جدوى ـ

  .المشاریع مردودیة ـ

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

------------------  
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 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 متصرف النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق بقرار

 بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة  المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة

 2020 أوت 21في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من قـــرار
 مساعد متصرف النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق

 سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك
2020.  

  الدستور، على االطالع بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلـى
  الباب، مجاز

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

 أوت 27 في ؤرخالم 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلّق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلّق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلّق 2019

  البلدیات،ب

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ

 2020 أوت 21 في المؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب باالختبارات الخارجیة اظرةالمن تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 مجاز بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك مساعدین متصرفین
  .الباب

  .األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

 بعنوان 2020 لسنة التصرف بمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى
  الجدیدة، اإلنتدابات

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 نوفمبر 10 یوم ولفائدتھا الباب مجاز ببلدیة تحیف :األول الفصل
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .2020 سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة

 وحیدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

 وحدّد 2020 أكتوبر 10 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  .2020 أكتوبر 09 یوم الخط على الترشحات غلق

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 أول سمھند النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقـرار
 مجاز بلدیة لفائدة  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك
  2020 سنة بعنوان الباب

 أوت 21 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــرار
 أول مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق2020
 الباب مجاز بلدیة دةلفائ العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  الدستور، على االطالع بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 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
   .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلـى
  الباب، مجاز

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى 
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بطبض المتعلق  1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات لمھندسي

   تممتھ،
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 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلّق 2018 نوفمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط قالمتعلّ  2019
  بالبلدیات،

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ

 2020 أوت 21 في خالمؤر الباب مجاز بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس

  .الباب مجاز

  .األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

 بعنوان 2020 لسنة التصرف بمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى
  الجدیدة، نتداباتاإل

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 نوفمبر 10 یوم ولفائدتھا الباب مجاز ببلدیة یفتح :األول الفصل
 مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك (مدنیة ھندسة إختصاص) أول
  .الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

 وحدّد 2020 أكتوبر 10 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  .2020 أكتوبر 09 یوم الخط على الترشحات غلق

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بمقرر

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقنیین النتداب
  .الباب مجاز بلدیة

 2020 أوت 21 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من ررمق
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین
  .الباب

  الدستور، على االطالع بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 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 أو تھنقح التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 بلدیة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلـى
  الباب، مجاز

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2009 جانفي

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

 في ركةالمشا من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  العمومي، القطاع في لالنتداب

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلّق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر إلى

 11 في لمؤرخا 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المستدامة، والتنمیة البیئة وزیر إلى

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

  .بالبلدیات والترسیم

 في المؤرخ 14 عدد یئةوالب المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب ألیات و صیغ

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة المقرر ھذا یضبط : 1 الفصل
 لإلدارات شتركالم التقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات

  .المقرر ھذا ألحكام وفقا الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة
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 تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 المتحصلین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سامي فني شھادة على
 التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو یةالتكنولوج

 من تقنیة صبغة ذات علمیة شھادة أو لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو
 بمعادلتھا معترف شھادة أو بنجاح العالي التعلیم من األولى المرحلة

 وفق تحتسب األكثر على سنة (40) أربعین العمر من والبالغین لھا
 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر أحكام

  .أعاله إلیھ المشار 2006

 إلیھا المشار الخارجیة، للمناظرة المترشحین على یجب : 3 الفصل 
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله،

 رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب ثم للغرض،
 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح بقرار
   :التالیة الوثائق

   :للمناظرة الترشح عند ـ أ  

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة ـ 1
  ( www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة .2

   الباكالوریا أعداد بطاقة من نسخة ـ3

 الخاصة األعداد بطاقة أو) التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة ـ4
  (بنجاح العالي التعلیم من األولى التقنیة المرحلة بإتمام

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ5
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  وعنوانھ المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان .6

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة .7
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه دةم لطرح الترشحات قائمة ختم
   .باألمر للمعني القصوى

 مجاز لبلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو الباب

   : المناظرة في النجاح بعد ـ ب  

 على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون - 1  
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون -2  
  أشھر، ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان -3  

  یعادلھا، ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4  

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -5  

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من للألص مطابقة نسخة  - 6  

 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة -7  
 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
   .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بمقرر أعاله إلیھا المشار یةالخارج المناظرة تفتح :4 الفصل
   :المقرر ھذا ویضبط الباب مجاز بلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -   

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ -   

   .المناظرة فتح تاریخ -   

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 5 الفصل
 وتتولى المحلیة، بالشؤون كلفالم الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

   : بالخصوص اللجنة ھذه

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

  االختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

   الجدارة، حسب المترشحین ترتیب -

   .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : 6 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد المقّرر، ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق
   .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط  : 7 الفصل
   الباب مجاز بلدیة رئیس قبـل من نھائیة بصفة المناظرة

   .المناظرة لجنة من باقتراح و

  :مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل

   : األولى المرحلة ـ  1
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 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم
 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

   :التالي النحو على

 معدل)) + 1.5 × البكالوریا شھادة معدل) = الشخصي المجموع
   (3× التخرج سنة

 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد) +                     
  (جامعیة

 العدد                                                    المعیار
  األقصى

                                البكالوریا لشھادة ھائيالن المعدل
  نقطة 30

 60      (أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل
  نقطة

 10                        الجامعیة الشھادة على الحصول سنة
  نقاط

                                          الشخصي المجموع
  نقطة 100

 یتم                                                             
 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط
   :التالي النحو على

 النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد :األول المعیار?    
  (1,5 × البكالوریا لشھادة

 لسنة النھائي المعدل) قطةن 60 األقصى العدد :الثاني المعیار?    
   ) 3× التخرج

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعیار?    

  :التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند 

    الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة
  النقاط عدد    

                                               سنوات 5 من أقل
  نقاط 10                 

                              سنوات 10 من أقل و سنوات 5 من
  نقاط 8            

                               سنة 15 من أقل و سنوات 10 من
  نقاط 6                 

                                                فوق فما سنة 15
  نقاط 4              

 مرات 6 حدود في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

  .الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

   .سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین بین التساوي حالة في 

   :الثانیة المرحلة -2

 المقرر بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ وضوعم حول شفاھي اختبار
 عن السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

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

   : یلي كما االختبار لھذا والضارب المحددة المدة تضبط

              النقاط عدد                    المدة  راالختبا نوعیة
  الضارب         

  :شفاھي اختبار

 بین یتراوح عدد            دقیقة 20            التحضیر -
  1                    (0)الصفر

 ( 20) والعشرین                دقیقة 20             العرض -
     

  ةدقیق 20          الحوار -

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري  : 9  الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 الشفاھي االختبار في بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال :10 الفصل
   .األولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

 نعشری على( 6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج : 11 الفصل
   .المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في ( 20)

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصل
  : كاآلتي المترشح

                                  المرحلة حسب النقاط مجموع
  الضارب

             أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع
     2  

            ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل اطالنق مجموع
    1  
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  3/ (1× ب + 2×أ) :النھائي الحاصل    

    

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :13 الفصل
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب
  :نھائیة بصفة قبولھم

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تملتش :األصلیة القائمة (1
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا    
  .سنا ألكبرھم األولویة

 على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة (2
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة
   .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في یانھائ المقبولین للمترشحین

   .الباب مجاز بلدیة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح الباب مجاز بلدیة تقوم :15 الفصل
 وبعد .عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین المترشحین واستدعاء

 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) شھر أجل انقضاء
   التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على
 خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم،

 قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما ( 15) عشر
 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین

  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك لیةالتكمی

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

   بلدیة رئیس

  قریرة جالل دمحم

  

  ملحق

 التقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج
  .الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  :اإلعالمیة الھندسة ـ 1

  .الحواسیب ھندسة . 

  .التشغیل نظام . 

  .البرمجة لغات . 

  .التصور طرق . 

  .المعطیات قواعد في التصرف . 

  .الشبكات حول عمومیات . 

  .المكتبیّة . 

  :الصحیة والسالمة المحیط ـ 2

  .والبیئیة الصحیة المخاطر في التصرف . 

  .والنفایات الصحي الصرف میاه معالجة . 

  .لبیئي التلّوث مراقبة . 

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بمقرر

 لإلدارات المشترك اإلداري السلكب  مساعدین متصرفین النتداب
  .الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة

 2020 أوت 21 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من مقرر
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعدین متصرفین
  .الباب مجاز بلدیة لفائدة

  الدستور، على االطالع بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

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

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة اعاتوالجم
  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلـى
  الباب، مجاز
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 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 ناظراتم في بالمشاركة خاصة إستثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة اإلنتداب

  .1992 أوت 28 في

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

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  .العمومیة اإلدارات تنظمھا

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین بھااحتسا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  العمومي، القطاع في لالنتداب

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلّق 2016 مارس

  ،المحلیة الشؤون وزیر إلى

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المستدامة، والتنمیة البیئة وزیر إلى

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

  .دیاتبالبل والترسیم

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة المقرر ھذا یضبط : 1 الفصل
 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة في لالنتداب باراتباالخت

  .الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 بالسلك مساعد متصرف النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 على المتحصلین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 تكوینیة شھادة أو معادلة شھادة أو األولى للمرحلة جامعیة شھادة
 أربعین العمر من والبالغین أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة

 لسنة 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر على سنة (40)
  .2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006

 من بمقرر أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
   :المقرر ھذا ویضبط الباب مجاز بلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -   

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ -   

   .المناظرة فتح تاریخ -   

 إلیھا المشار الخارجیة، للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل 
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله،

 رسالة بواسطة لھاوإرسا الترشح استمارة سحب ثم للغرض،
 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح بقرار
   :التالیة الوثائق

   :للمناظرة الترشح عند ـ أ  

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة ـ 1
  ( www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة .2

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ3
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان .6

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة .7
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم
   .باألمر للمعني القصوى

 مجاز لبلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو الباب

   : المناظرة في النجاح بعد ـ ب  

 على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون - 1  
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون -2  
  أشھر، ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان نصورتا -3  

  یعادلھا، ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4  

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة -5  
 المفروضة  والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت
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 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة ةعمومی

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 المقّرر، ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
   .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین ئمةقا تضبط  :6 الفصل
   الباب مجاز بلدیة رئیس قبـل من نھائیة بصفة المناظرة

   .المناظرة لجنة من وباقتراح

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل
 وتتولى المحلیة، بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

   : خصوصبال اللجنة ھذه

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

  االختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

   الجدارة، حسب المترشحین ترتیب -

   .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل : 8 الفصل
  :التالیة تاإلختبارا

  :األولي القبول إختبار ـــ أ

  .التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي إختبار-

  .ساعات 3 :المدة-

  .2 : الضارب-

 على صفحات أربعة في العربیة باللغة وجوبا اإلختبار ھذا یجرى
 ھذا على تزید التي الصفحات اإلعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر أقصى
  .األقصى العدد

 طریق عن األولي القبول إختبار في الناجحین حینالمترش إعالم یتم
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
 األولي االختبار برنامج ویضبط وتاریخھ النھائي القبول إختبار

  .المقّرر لھذا المصاحب بالملحق

  :النھائي القبول إختبار ــــ ب

 لھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي إختبار -
 السؤال اختیار ویقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ المقّرر

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا صورة وفي السحب طریق عن
  .إثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما والضوارب اإلختبار لھذا المحدّدة المدّة تضبط

         النقاط عدد                     المدة      االختبار نوعیة
  الضارب            

  :شفاھي اختبار

 بین یتراوح عدد             دقیقة 20               التحضیر -
  1                       (0)الصفر

 والعشرین                 دقیقة 20                العرض -
(20)  

  دقیقة 20             الحوار -

 حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجريو
  .المترشح اختیار

 إلى یسند و إثنین مصّححین على االختبارات تعرض : 9 الفصل
  .(20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد إختبار كل

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدّل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
  آخرین إثنین مصّححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون 

 على (6)الستة دون عدد عن الحصول عن ینتج : 10 الفصل
  .حالمترش قبول رفض األولي القبول إختبار في (20)عشرین

 القبول إختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي اإلختبار إلجراء األولي

 لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال : 12 الفصل
 على نقطة (30)الثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل

  .(بيالكتا و الشفاھي) اإلختبارین مجموع إلى بالنسبة األقل

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا
  .سنّا ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : 13 الفصل
 أي ال و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال اإلختبارات إجراء
  .ذلك اظرةالمن لجنة تقّرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من حرمانھ و أجراھا التي اإلختبارات إلغاء و اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
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 المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى لحرمانا ھذا یتم و الحق إداري
  .لذلك

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

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل
 قائمتین وتقترح الشفاھي و الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین شحینالمتر في

 في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن : األصلیة القائمة -أ
 تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

  .للتناظر المعروضة الخطط حدود في و المترشح علیھ

 على % 50 حدود في القائمة إعداد یــتم : التكمیلیة القائمة -ب
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16 الفصل
 إلنتداب الخارجیة مناظرةال في نھائیا المقبولین المقبولین للمترشحین

 من العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .الباب مجاز بلدیة رئیس قبل

 األصلیة بالقائمة بالتصریح الباب مجاز بلدیة تقوم :17 الفصل
 أجل إنقضاء وبعد عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر صىأق على یوما (30) ثالثــــــــون
 بواسطة المتخلفیــــــن على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة
 اإللتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة

 یعتبرون أو یوما (15)عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز
 في الناجحین ینالمترشح قائمة مــــن ویحذفون للتسمیة رافضین
   المسجلین بالمترشحـــــــین تعویضھم ویـــــتم المناظرة

  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة

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

  

   بلدیة رئیس
  قریرة جالل دمحم

  

  ملحق

  مساعد متصرف النتداب باالختبارات الخارجیة ةالمناظر برنامج

  الباب مجاز بلدیة لفائدة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

  :التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي إختبار•

  الوزارات مختلف مھام :المركزیة اإلدارة تنظیم-

  الوالیة مھام-

  البلدیة مھام-

 القانونیة والوضعیة ةالعمومی الوظیفة ألعوان العام األساسي النظام-
  .العمومیون لألعوان

  .العمومیة والصفقات اإلداریة العقود-

  :النھائي القبول إختبار•

 األحزاب، الدستوریة، والھیاكل السلط :تونس في السیاسي التنظیم-
  .العامة الحریات الجمعیات،

 البالد موارد االقتصادیة، التنمیة مخططات :االقتصادیة العلوم-
  القومي، الدخل الدیموغرافي، الوضع التونسیة،

 التنقیح التنفیذ، اإلعداد،) وخصائصھا المیزانیة :المالي التشریع-
  .المالیة الرقابة العمومیة، المحاسبة ،(والختم

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة حبفت بقـراریتعلق

 بعنوان الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2020 سنة

 یتعلق 2020 أوت 21في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس قـــرارمن
 التقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان الباب مجاز بلدیة العمومیةلفائدة تلإلدارا المشترك
2020.  

  الدستور، على االطالع بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لقالمتع 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
   .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلـى
  الباب، مجاز

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

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 114 عدد األمر وخاصة تممتھ

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة، أعضاء بتسمیة المتعلّق 2018 نوفمبر
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلّق 2019
  بالبلدیات،

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب ألیات و صیغ

 2020 أوت 21في المؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین
  .الباب

  .األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

 بعنوان 2020 لسنة التصرف بمیزانیة المرصودة عتماداتاال وعلى
  الجدیدة، اإلنتدابات

  :یلـــي مــــا قــــــرر

 نوفمبر 10 یوم ولفائدتھا الباب مجاز ببلدیة یفتح :األول الفصل
 تقنیین النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 الباب مجاز بلدیة لفائدة یةالعموم لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 إثنین بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(02):  

  .إعالمیة إختصاص : خطة 01 عدد *              

 السالمة و المحیط إختصاص : خطة 01 عدد *              
   .الصحیة

 وحدّد 2020 وبرأكت 10 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  .2020 أكتوبر 09 یوم الخط على الترشحات غلق

  

  بلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

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

  الصغرى القلعة

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 رئیس تقني رتبــة إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح

 القلعـــة بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات ــركالمشت التقني بالسلــك
  .2019 سنة بعنوان الصغــرى

  الجمعة یوم لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح   األول الفصل 
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیـة األیـام و 2020 اكتوبر 30

 راتلإلدا المشتــرك التقني بالسلــك رئیس تقني رتبــة إلى للترقیة
  .2019 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 سبتمبر 30 االربعاء یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس 
  بوراوي  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  متصرف رتبــة إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة ناظرةم بفتح

 بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار
  .2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة

 الجمعة یوم لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح  :األول الفصل  
 بالملفات داخلیة ناظرةم الموالیـة األیـام و 2020 اكتوبر 30

 المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار متصرف رتبــة إلى للترقیة
  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 سبتمبر 30 االربعاء یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

   

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

  أكودة

 یتعلق 2020 جویلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  أكودة ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق بقرار

  قــــرار

   أكودة ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق

   أكودة بلدیة رئیس إن

 خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 القانون بضبط المتعلق 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي

 تممتھ التي والنصوص اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات
  نقحتھ أو

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  أكودة
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 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد األمر وعلى
 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر بتنقیح المتعلق 2000

 إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق 1989 ماي 30
  .بالبلدیات

 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیر السیدین قرار وعلى
  أكودة لبلدیة الھیكلي التنظیم بضبط المتعلق 1993 جویلیة 27

 في المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور وعلى
 لإلدارات األنموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992 أوت 26
  . البلدیة

 جوان 10 بتاریخ 37 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
 الھیكلیة بالتنظیمات لإلعالمیة وحدات داثبإح المتعلق 2002

  .البلدیة

 بضبط المتعلق 2016 أوت 16 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
   أكودة لبلدیة الھیكلي التنظیم

 الثانیة العادیة للدورة الثانیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 بمراجعة المتعلقة 2020 جوان 29 في  المنعقدة 2020 لسنة
  .أكودة لبلدیة الھیكلي بالتنظیم الخاص ارالقر

  : یلـــي ما قــرر

   : یلي كما أكودة ببلدیة الوظیفیة الخطط ضبط یقع : األول الفصل

   (01) عام كاتب -

  (03) مدیر -                

  (06) مدیر كاھیة -

  (01) واإلعالمیة واألسالیب التنظیم مصلحة رئیس -

  (01) والرسكلة ینوالتكو األعوان مصلحة رئیس -

  (01) واألرشیف الوثائق في التصرف مصلحة رئیس -

  (01) البلدي والملك النزاعات مصلحة رئیس  -

  (01)  المدنیة الحالة مصلحة رئیس -

   (01) المیزانیة وتنفیذ والمنح األجور مصلحة رئیس -

  (01)  والصفقات الشراءات مصلحة رئیس -

  (01) والحجز اتواإلستخالص الجبایة مصلحة رئیس -

  (01) اإلقتصادیة الشؤون مصلحة رئیس -

  (01) العمومي والتنویر والطرقات األشغال مصلحة رئیس -

   (01) المخزونات في والتصرف والصیانة النظافة مصلحة رئیس -

   (01) والدراسات العمرانیة التھیئة مصلحة رئیس -

   (01) العمرانیة التراخیص مصلحة رئیس -

  (01) مصلحة رئیس وامتیازات برتبة رةدائ متصرف -

  (01) المدنیة الحالة قسم رئیس -

 أوت 16 في المؤرخ البلدي القرار أحكام ألغیت : الثاني الفصل
 : الثالث الفصل أكودة ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق 2016

 یخصھ فیما كل مكلفان محتسبھا المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب
  .القرار ذاھ بتنفیذ

  بلدیة رئیس                                                  
  عمر بن  نبیل

  

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

  المنستیر

 یتعلق 2020 أوت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  المنستیر

 واألیام 2020 سبتمبر 21 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .سواھم دون بالنظر لھا الراجعین

 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :نيالثا الفصل
  (09) خطط بتسعة

  2020 أوت 21 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  
  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

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

  ایرالد ساقیة

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى
  . الدائر ساقیة بلدیة لفائدة  العمومیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  لدستور،ا على االطالع بعد

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

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

 اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بطبض المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
      النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص  األساسي

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 الى ةللترقی بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون اعاله الیھ المشار
 الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 الفصل
 مجموع من االقل على  %35 بنسبة الدائر ساقیة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین
  .سواھم دون الدائر ساقیة بلدیة الى بالنظر والراجعین اعاله

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  ات،الترشح قائمة غلق تاریخ *

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الدائر ساقیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

  .ذاتیة سیرة *

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف *
  .باالدارة

 بھا قام التي االنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر *
 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة  فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث االعمال من نسخ االقتضاء وعند (...محاضرات
 االدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون والمنشورات

  .المترشح الیھا ینتمي التي

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا رفضی:5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .االرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح رشحاتالت في النظر -
  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

   .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقریر تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى:7 الفصل
 لفتح السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي االنشطة في

  :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم -

  الخدمة، نوعیة -

  والبحوث، والتاطیر التكوین اعمال -

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

  .(20)والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح الى ویسند

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار ناظرةالم لجنة تتولى :8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم ةاالولوی تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم االولویة تعطى اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى
  . الدائر ساقیة دیةبل لفائدة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد
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 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى    
  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 صلالف
 المشار العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة
 والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون اعاله الیھ
 تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم
  .الترشحات ختم

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 مجموع من االقل على  %35 بنسبة الدائر ساقیة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین
  .سواھم دون الدائر ساقیة بلدیة الى بالنظر والراجعین اعاله

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة خططال عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  ،.المناظرة  لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الدائر ساقیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 ةالمدنی للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص *
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

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

 للمعني اداریة حالة الخر بطالضا القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 العون على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *
 شھادة او المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات الخمس خالل
  . تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل مطابقة نسخ * 
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد االدارة قبل من المنظمة التكوین

 سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .االرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

 حق لھم المخول نالمترشحی قائمة واقتراح الترشحات في النظر *
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم *
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :7 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ تھبعھد

 تقییم اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  :للمترشح العامة االقدمیة *

    :للمترشح الرتبة في االقدمیة *

  :التعلیمي المستوى او  العلمیة الشھائد*

  االدارة قبل من فیھما المرخص وا المنظمین والرسكلة التكوین *
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات للخمس

 فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة  * 
  .المناظرة
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  :7 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد *

 تتالءم اخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة
  (20)والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم االولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین
  سنا الكبرھم االولویة تعطى اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة المناظرة طریق

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق قرار
  2020 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة المناظرة طریق

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 سبتمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 من عملة تسعة   النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  األولى الوحدة

  ، االطالع بعد البلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد للبلدیات األساسي القانون على
  المحلیة، ماعاتالج بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   2011 سبتمبر 23  في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
   الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . إلداریةا الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  . التأجیر ومستویات اإلداریة

 مارس 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى 
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ  المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات برنامج و

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط ترتیبو المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 الوحدة من عملة تسعة النتداب مھني اختبار یفتح : األول الفصل
   : التالي النحو على األولى

  الخطة الصنف العدد

  فضالت رافع3 09

 االثنین یوم الدائر ساقیة ببلدیة المھنیة االختبارات تجرى : 2 الفصل
  . الموالیة واألیام . 2020 نوفمبر 23

 اكتوبر 23 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : 3 الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس  
  الصامت  خالد

  

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

 2020 سبتمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 الوحدة من عاملین النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق
  الثانیة

  ، االطالع بعد البلدیة رئیس إن

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

 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
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 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   2011 سبتمبر 23  في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
   الدائر ساقیة بلدیة ثبإحدا المتعلق

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین لمطابقةا بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
   التأجیر ومستویات اإلداریة

 مارس 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ  المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات برنامج و

  .المحلیة الجماعات

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

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

  : یــــــلي مـــــــا ــــــــررق

 الثانیة الوحدة من عاملین النتداب مھني امتحان یفتح : األول الفصل
  :التالي النحو على

  الخطة           الصنف      العدد 

  عمومي تنویر      كھربائي     25   

 االثنین یوم الدائر ساقیة ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : 2 الفصل
  . الموالیة واألیام2020 نوفمبر 23

 اكتوبر 23 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس   
  الصامت  خالد

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

  القصر

  

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلكب اول تقني

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قرار
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق القصر بلدیة رئیس من
 لإلدارات المشترك التقني اولبالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات
  العمومیة

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 مبردیس 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 لقالمتع 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي االمر على و
 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر
 االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في المؤرخ
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقیح قیتعل 2019 دیسمبر

 التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك

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

  بالبلدیات الترسیم

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول " 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ لديالب المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز
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 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019رنوفمب27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :االول الفصل
 و القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني اولبالسلك

  .القرار ھذا ألحكام فقا

 ترقیةلل بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 المتوفر و القصر بلدیة الى بالنظر الراجعون اول تقني رتبة الى
 ذلك و الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم
  .الترشحات ختم تاریخ في

 اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الیھا بالنظر راجعینال االعوان لفائدة و القصر بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون

  القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات ختم تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا اوالن تقني رتبة الى للترقیة
  :التالیة بالوثائق مصحوبة لدیةللب المركزي الضبط

 التسلسل طریق عن یرسل المصاحب االنموذج حسب ترشح مطلب
  .المناظرة نوع یتضمن االداري

 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

 على التنصیص وجوب مع (الخدمات يف قائمة ) ینوبھ من او البلدیة
 من الخصم و اجر بدون العطل و المباشرة عدم على االحالة فترات

  .المرتب

 الوظیفة في باألمر المعني انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة
  العمومیة

  .تقني رتبة في باألمر المعني تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني اداریة حالة ألخر ابطالض القرار من لألصل مطابقة نسخة
  باألمر

 الدورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة
  تقني رتبة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوینیة

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد
 ادائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 االنموذج حسب ذلك و لعملھ اتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام
  .المصاحب

 المترشح على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ
 خالل تأدیبیھ عقوبة اي من االداري الملف خلو تثبت شھادة او

  .الترشحات ختم لتاریخ السابقة سنوات الخمس

  .الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل جوبا و یرفض و

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
 و المحلیة الشؤون وزیر من قرار اولبمقتضى تقني رتبة الى للترقیة

  :بالخصوص اللجنة  ھذه تتولى و البیئة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  المشاركة

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح

 بمحضر المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السادس الفصل
  :یلي كما المناظرة لجنة طرف من امضاؤه یتم جلسة

   للمترشح العامة االقدمیة

  للمترشح الرتبة في االقدمیة

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد

 منذ االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوین
  .تقني الرتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة

  للمترشح المباشر الرئیس قبل من المسند التقییمي العدد

 فاتالمل تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عند و علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تعطى االعداد نفس على مترشحین عدة او مترشحان تحصل

 االولویة تعطى االقدمیة تساوت اذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن الفصل
 لجنة من باقتراح و القصر بلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

   المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :التاسع الفصل
  .المحلیة

  2020 اوت 25 :في القصر

  البلدیة رئیس

  بلدیة رئیس
  ضو عادل



  3673صفحـة   2020سبتمبر  22 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   64عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة بقرار

 القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول
  2020 سنة بعنوان

  

 بتركیبة یتعلق 2020 اوت 25في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 اولبالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة

 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020.  

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي االمر على و
 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر
 االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في المؤرخ
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد المرا بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك

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

  بالبلدیات الترسیم

 اوت 25 في المؤرخ القصر ةبلدی رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى
  .2020 سنة

 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و
 تقني رتبة الى ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني اولبالسلك

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول " 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط تعلقةالم االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما  قرر

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :االول الفصل
 بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات المشترك التقني اولبالسلك تقني رتبة

 الیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان القصر
  :السادة من2020 اوت 25 في المؤرخ اعاله بالمرجع

  رئیس ینوبھبصفة من او البلدیة رئیس السید

  عضو العامبصفة الكاتب ملوح ھالل السید

  عضو ینوبھبصفة من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس السید

 التراخیص و التھیئة مصلحة رئیس شوشان صالح السید
  عضو العمرانیةبصفة

 و االقتصادیة التراخیص مصلحة رئیس دمحمي سمبر السید
  عضو االسواقبصفة

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم اخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة او للجنة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:الثالث الفصل

  ?القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب :الرابع الفصل

  2020 اوت 25:في القصر

  

  بلدیة رئیس
  ضو عادل



  64عــــــدد   2020سبتمبر  22 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3674صفحــة 

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

 لقیتع 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقرار
 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2020  

 بفتح یتعلق 2020 اوت 25في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 التقني بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  .2020 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياالسا القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة اتذ العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي االمر على و
 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر
 االساسي النظام بطبض المتعلق 1999 افریل 12 في المؤرخ
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .التأجیر مستویات و عمومیةال لإلدارات المشترك التقني السلك

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك

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

  بالبلدیات الترسیم

 2020 اوت 25في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة
  .2020 سنة

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 إلجراءاتبا خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و  القصر ببلدیة یفتح : االول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و االثنین لیوم قالمواف 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني اولبالسلك تقني رتبة الى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان

 واحدة خطة :بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
(01).  

 وافقالم 2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل
  .االثنین لیوم

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  ?القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب:الخامس الفصل

  2020 اوت 25 :في القصر

                                            

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 طرق عن  شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بقرار

  بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

 بضبط یتعلق 2020 اوت 25 في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد

  .بالملفات للترقیة الداخلیة

  القصر بلدیة یسرئ ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان لعاما االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي االمر على و
 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر
 االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في المؤرخ
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 رتب درجات بین المطابقة ضبطب المتعلق 1999 افریل 12 في
  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة داراتلإل المشترك

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

  بالبلدیات الترسیم

 2020 اوت 25 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني اولبالسلك تقني تبةر
2020.  

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب على و
  .الملفات طریق عن للترقیة خلیةالدا بالمناظرات المتعلق 2012

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس نتخابا اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :االول الفصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  :التالي النحو على القصر بلدیة

  :العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بةبالنس

 التسدیدعدد طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-01اول تقني

  01:باالختیار الترقیة طریق عن ?10-

00  

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة رارالق ھذا ینشر :الثاني الفصل

 مكلفان المالیة قابض و القصر لبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  ?القرار ھذا بتنفیذ

  2020 اوت 25 :في القصر

  

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

  قابس

 یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بصفة األولى الوحدة من عامل 11عدد النتداب يمھن اختبار بفتح

  متعاقد

   المحلیة الشؤون وزارة

  قـابـــس بلدیـة

   انتداب بالغ

 من عامل 11عدد النتداب مھني اختبار فتح قابس بلدیة تعتزم
  :التالي الجدول حسب متعاقد بصفة األولى الوحدة

  11:العدد        

  الثالث:الصنف

  فضالت رافع:الخطة

  :المھام

 االزقة و االنھج و الشوارع و العمومیة بالساحات الفضالت جمع-
   وغیرھا

  المنزلیة الفضالت اوعیة افراغ -

   وغسلھا االنھج كنس -

  الصلبة والفضالت الردم رفع -
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   واألرصفة المجاري كنس -

   واألسواق المسلخ تنظیف -

   واإلسطبالت الحیوانات حدائق تنظیف -

  الصنف لھذا موافق آخر عمل كل -

  :لالنتداب المترشحین لدى تتوفر أن یجب

 عدد القانون من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة الشروط-1
  1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112

 تاریخ عند األكثر على سنة (40) األربعین سنھم التتجاوز أن-2
 1982 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحسب الترشحات ختم

 لسنة 1551 عدد باالمر تنقیحھ تم كما 2/9/1983 يف المؤرخ
  .28/8/1992 في المؤرخ 1992

  :المھني لالختبار الترشح عند المطلوبة الوثائق - 1

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم ) ترشح استمارة ــ
     www.concours.gov.tn  (  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة لتعریفا بطاقة من مجردة نسخة -

  .المدرسیة الشھادة من مجردة نسخة -

  وعنوانھ المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان -

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة -
 طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح  بالنسبة التشغیل
   أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل

 السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم تاریخ في 
  باألمر للمعني القصوى القانونیة

 في نجح مترشح كل على یجب :المھني االختبار في النجاح بعد - 2
  :التالیة الوثائق إضافة المھني االمتحان

 تسلیمھ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -
  .سنة من أكثر

  .سنة من أكثر تسلیمھ على یمض لم والدة مضمون -

 طبیب قبل من أو حرة مباشر طبیب قبل من مسلمة طبیة شھادة -
 تثبت أشھر 3 من أكثر تسلیمھا تاریخ  على یمض لم عمومیة صحة

 لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن
  .وریةالجمھ تراب بكامل مھامھ

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من لألصل بمطابقتھا مشھود نسخة -

   : الترشح مطلب تقدیم كیفیة  3

 عن ترشحاتھم تسجیل ، الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب ــ
 االلكتروني الموقع عبر الموقع عبر بعد

www.concours.gov.tn  

 ضمونةم رسالة بواسطة ترسل و الترشح استمارة تسحب ثم
 رئیس السید إلى  السریع  البرید أو بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

  قابس 6029 المرابط ابولبابة نھج قابس بلدیة  ـــ     قابس بلدیة

   بالوثائق مرفوقة غیر ترد التي  الترشحات جمیع إلغاء یقع ـ     
   الترشحات ختم بعد الواردة أو المطلوبة

 المطلوبة بالوثائق مرفوقة المھني لالمتحان الترشح مطالب توجھ
  .قابس بلدیة رئیس السید باسم

 مطلب وكل 30/09/2020 لیوم الترشحات لقبول اجل آخر حدد
 المذكورة بالوثائق مكتمل غیر أو المحدد اآلجال بعد البلدیة على یرد

 بمكتب التضمین تاریخ اي البرید طابع ویكون مرفوضا یعتبر أعاله
  .ذلك على دلیال بالبلدیة الضبط

 باستدعاءات المھني االختبار إجراء مكان تحدید اإلبان في یقع -
  .ترشحاتھم قبلت الذین للمترشحین فردیة

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  . للبلدیة

  بلدیة رئیس
  الذوادي  الحبیب

  

  


