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  املحـتــــوى
  

 املحلية الجماعات
 

 بوزلفة منزل

 يتعلق 2020 جوان 15 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   ادارة مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 3873....................................................................................................بوزلفة منزل بلدية لفائدة

 يتعلق 2020 جويلية 10 في مـؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من بمقرر لقيتع 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 3876..........................................2020  سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح

 يتعلق 2020 جويلية 10 في مؤرخ بوزلفة نزلم بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في  7 و 6 و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح

 3876.................................................................................................بـوزلفة منزل بلدية لفائدة  

 يتعلق 2020 جويلية 10 في مؤرخ بوزلفة منزل بلديـة رئيس من بمقرر يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 3877 ......................................2020  سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من  تـرقيتهم المراد العملة عدد بضبط

  65عـدد 002 السنـة2020 سبتمبر 25 –1442 صفر 8 الجمعة 
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 منزل بلدية رئيس من مقرر في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس بمن يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج  باالختبارات المهني االمتحان برنامج و تنظيم كيفية بضبط يتعلق2020 جويلية 10 في مؤرخ بوزلفة

 3878................................. بوزلفة منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في 7 و 6

 يتعلق  2020 جوان 15 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بلدية لفائدة بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك   ادارة مستكتب 02 عدد النتداب اراتباالختب خارجية مناظرة بفتح

 3879............................................................................................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل

 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلديــة رئيس من بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  3880.……………………………………………………………………البلدي األعــوان مجموع بتنقيح يتعلق

 علوش دار

 العمومية بالصفقات الخاصة العروض لتقييم لجنة بإحداث يتعلق بقرار يتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 3881...................................................................................................................الزريبة

 3881...........................كورونا فيروس من التوقي بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 تستور

 يتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بمقـــــــرر يتعلق 2020 مبرسبت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 الوحدة و األولى الوحدة من 2018 مارس 06 بتاريخ 228 عدد الحكومي األمر العملة لترسيم بالملفات مهنيين وإمتحان اختبار بفتح

 3881........................................................................................الوقتيين وفق تستور ببلدية الثانية

 واالختبارات بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد  النتداب التعاقد طريق عن و الشفاهية

 3882............................................................................................................2020  سنة

 يتعلق  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ  تستور بلدية رئيس من  بقـــرار يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 إدارة مستكتب خطة ليشغلوا "ج" صنف متعاقدين أعوان  النتداب التعاقد طريق وعن الشفاهية االختبارات و بالملفات خارجية مناظرة بفتح

 3882.................................................. سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 يتعلق  2020 سبتمر 04 في مؤرخ  تستور بلدية رئيس من  بقـــرار يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 تصرف كاتب خطة ليشغلوا "ب" صنف متعاقدين أعوان النتداب التعاقد طريق وعن الشفاهية االختبارات و بالملفات خارجية مناظرة بفتح

 3882.................................................. سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك ارياإلد بالسلك

 يتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بمقـــــــرر يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 في تستور ببلدية الثانية الوحدة و األولى الوحدة من الوقتيين العملة لترسيم بالملفات المهنية الختباراتا و االمتحانات تنظيم كيفية بضبط

 3882.........................2018 مارس 06 بتاريخ 228 عدد الحكومي باألمر عليها المنصوص االستثنائية األحكام تطبيق إطار

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 3883.................................................................................................................تستور

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني إلى للترقية بالملفات  الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

2019 ................................................................................................................3883 
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 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ رتستو بلدية رئيس من بقــــــــرار يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات  الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 3883..................................................................................................................تستور

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 سنة نبعنوا تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

2019 ................................................................................................................3883 

 جندوبة

 رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 3883.............................2020  سنة بعنوان جندوبة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ئيسر متصرف

 كاتب رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح بقرار يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 3884....................................2020  سنة بعنوان جندوبة بلدية لفائدة العمومية داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح بقرار يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 3884...................................2020  سنة بعنوان جندوبة بلدية ةلفائد العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 3885..................................2020  سنة بعنوان جندوبة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

 الوسالتية

 بالسلك رئيس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائّية للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 3886...............................................2020  سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى اإلستثنائّية للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 3886...............................................2020  سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 عمومي تنوير كهرباء اختصاص عملة 02 عدد النتداب مهني امتحان بفتح يتعلق 2020 جويلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 3886...................................................................2020  سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة بناء كهرباء و

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 4 ددع قرار

 3886...............................................2020  سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 نوفمبر 18  في رخمؤ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 3886...............................................2020  سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 عمومي تنوير كهرباء اختصاص عملة 02 عدد النتداب مهني امتحان بفتح يتعلق 2020 جويلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 3887..................................................................2020  سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة بناء كهرباء و

 بوزيد سيدي

 متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة ظيمبتن يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 3887..............................................................................................................مستشار

 متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية لملفاتبا داخلية مناظرة بتنظيم يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 3887................................................................................................................رئيس
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 رتبة الى تثنائيةاالس  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 3888...............................................................................................................متصرف

 متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 3889............................................................................................................... مساعد

 كاتب رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 3890............................................................................................................... تصرف

 سوسة

 بالمنطقة كورونا فيروس لمقاومة إتباعها الواجب اإلجراءات ببعض يتعلق 2020 سبتمبر 21  في ؤرخم 2020   لسنة 42 عدد قرار

 3890................................................................................................................البلدية

 بالمنطقة كورونا فيروس لمقاومة إتباعها الواجب اإلجراءات في بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 3890................................................................................................................ البلدية

 سوسة حمام

 مناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد ضبط بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ........................................................................................................2020 بعنوان

 إلى للترقية بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 3891..................................................................................................... تصرف كاتب رتبة

 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بحول يتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 3891.................................................................................................................ةإدار

 إلى للترقية بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 3891.................................................................................................. مساعد متصرف رتبة

  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 3891...................................................................ميةالعمو لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

 رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 3891...........................................................................................المشترك التقني بالسلك تقني

 الصغرى القلعة

 بالسلــك متصرف رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 3891......................................2019 سنة نبعنوا الصغــرى القلعـــة بلديــة لفائدة العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري

 مستشار  متصرف رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 3892..............................2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلديــة لفائدة العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك

 رتبــة إلى للترقيــة بالملفــات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 3892....................................الصغرى القلعة بلديــة لفائـدة العموميـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك رئيس متصـرف

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ببضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 3893............................................. الصغرى القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئيس
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 رئيــس متصـرف رتبـــة إلــى للترقيــــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 3894.............................2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلديـــة لفائــدة العموميــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك

 القلعة ببلدية األولى بالوحدة عملة 5 عدد النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 3894...............................................................................................................الصغرى

 رتبة إلى للترقيـــة بالملفــات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 3895................................الصغــرى القلعــة بلدية لفائدة العموميــة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك مستشـار متصـرف

 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 3896...........................................الصغرى القلعة بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك  رئيس معماري

 رئيس معماري مهندس رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات ليةداخ مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 3897.....................................2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلديــة لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلــك

 بالسلــك رئيس تقني رتبــة إلى للترقيــة ـاتبالملفــ داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 3897........................................2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلديــة لفائدة العمومية لإلدارات المشتــرك التقني

 أكودة

 3897....................أكودة بلديةل الهيكلي بالتنظيم يتعلق بقرار يتعلق 2020 جويلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 سوسة زاوية

 أعلـــــى صنف إلى صنف من العملـــة لترقية مهني إمتحان بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 3902..................................................................................................................مباشرة

 المنتمين العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بالقرار يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 3903...........................البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف

 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية بناظرة يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
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 المنتمين العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بالقرار يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 3906...........................البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف

  سنة بعنوان العملة لسلك الترقيات من تالحاجيا ضبط بقرار يتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
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 3909..........................البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف

 الداخلية المناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط ضبط بقرار يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 3911...................................................سوسة زاوية بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج واإلمتحان فاتبالمـل
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 تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية بمناظرة يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
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 الهاني سيدي

 رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 3915....................................................2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك  متصرف

 رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
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 المنارة بنبلة
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 3916........................................................................2020  سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك رئيس
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 رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
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 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني االمتحان لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2020 سبتمبر 8  في خمؤر 2020   لسنة 4 عدد قرار

 3918........................................................................2020 سنة بعنوان المنارة بنبلة بلدية لفائدة مباشرة

 االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2020 رسبتمب 10  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
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 3920........................................................................................................2020 سنة بعنوان

 الفحول عميرة

 3921........................................2020 ميزانية بغلق يتعلق 2020 ماي 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
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       القــــرارات

  

  

  المحلية الجماعات

  

  بوزلفة منزل

  

 يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 يتعلق 2020 جوان 15 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من بمقرر

 02 عدد النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة يمتنظ كيفية بضبط

 بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   ادارة مستكتب

  بوزلفة منزل بلدية لفائدة

    : بوزلفة منزل بلدية رئيـس إن 

  الدسـتور على االطــالع بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

  المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو  نقحته التي  النصوص جميع

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 بلدية بإحداث المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و

 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982

 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجية االنتداب

  .1992 أوت 28

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

   .العمومية لإلدارات

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد  األمر على و

 باالختبارات الخارجية مناظراتال لضبط العام االطار بضبط المتعلق

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب

  . العمومية

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب اليات و صيغ بضبط المتعلق

  يـلـي مـا قــّرر

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا بطيض : األول الفصل

 بالسلك  (خطط 02 ) إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 ادارة مستـكتبي 02 عدد النتداب الخارجية المناظرة تفتح : 2 الفصل

 من البالغين ترشحينللم العمومية لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .الذين و األكثر على سنة (35) ثالثين و خمسا العمر

 بالسنة تعليمهم تابعوا و االبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا ـ 1  

  .الثانوي التعليم من السادسة

 تعليمهم تابعوا و األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ 2  

  .نويالثا التعليم من الثالثة بالسنة

 سالف بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا او  ـ 3  

  .الذكر

 التشغيل بمكتب التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير يتم و 

 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة ذلك و

 مكتب في المترشح تسجيل عدم صورة في و .التسجيل هذا تاريخ

 تفتح التي السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير تمي التشغيل

   .المناظرة فيها

 رئيس بقرار أعاله اليها المشار الخارجية المناظرة تفتح : 3 الفصل

   : القرار هذا يضبط و البلدية

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

   الترشحات قائمة ختم تاريخ ـ

  .المناظرة فتح تاريخ ـ

 تسجيل أعاله اليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 سحب ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم

 االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة ارسالها و الترشح استمارة

 تكون و المناظرة فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ

   : التالية الوثائق ضمنيت بملف وجوبا مرفقة االستمارة

   : للمناظرة الترشح عند : أ
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 لبوابة االلكتروني الموقع من سحبها و تعميرها يتم ) ترشح استمارة ـ

  (www.concours.gov.tn العمومية المناظرات

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة ـ

 الشهائد الى بالنسبة مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة ـ

  معادلة شهادةب األجنبية

  عنوانه و المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان ـ

 مكاتب بأحد ترسيم شهادة او فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة ـ

 طالب بصفة القانونية السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من اكثر تسليمها تاريخ على يمض لم شغل

 للمعني القصوى القانونية السن من الخدمات مدة لطرح رشحاتالت

  .باألمر

 او للبلدية الضبط بمكتب مباشرة ايداعها يتم التي الملفات تقبل ال ـ

  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة

   : المناظرة في النجاح بعد : ب

 تاريخ على يمض لم (األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون ـ

  .اشهر ثالثة من راكث تسليمه

 ثالثة من اكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون ـ

  .أشهر

  .حديثتان شمسيتان صورتان ـ

  .يعادلها ما او العلمية الشهادة من لالصل مطابقة نسخة ـ

 تثبت أشهر ثالثة من اكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة ـ

 ليمارس المفروضة الذهنية و لبدنيةا المؤهالت فيه تتوفر المترشح ان

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل وظيفته

  .للصحة

 البريد طريق عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل

 المشار الوثائق جميع يتضمن لم او السريع البريد او الوصول مضمون

 المناظرة لجنة تعتمد و القرار هذا من (أ فقرة ) الرابع الفصل اليها

  .الترشح ملف ارسال تاريخ لتحديد البريد ختم

           

 في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : 6 الفصل

 لجنة من باقتراح و البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المناظرة

  .المناظرة

 جنةل أعاله اليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف : 7 الفصل

 هذه تتولى و المحلية بالشؤون المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط

   : بالخصوص اللجنة

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح ـ

  .االختبارات سير على االشراف و الملفات دراسة ـ

  .الجدارة حسب المترشحين ترتيب ـ

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح ـ

 على أعاله اليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل : 8 الفصل

  :التالية االختبارات

  األولى القبول اختبار ـ

  النهائي القبول اختبار ـ

   يلي كما االختبارات هذه اجراء يتم

  : االولي القبول اختبار : أ

  التونسية باإلدارة يتعلق كتابي اختبار ـ

  ساعات 03 : المدة ـ

  2 : الضارب ـ

 اقصى على صفحات أربع في العربية باللغة وجوبا االختبار هذ يجري

 العدد هذا على تزيد التي الصفحات االعتبار بعين تؤخذ ال و تقدير

  .األقصى

 طريق عن األولى القبول اختبار في الناجحين المترشحين اعالم يتم ـ

 اختبار اجراء كانبم اإلدارة مقر في اإلعالن طريق عن او فردية مكاتيب

  .تاريخه و النهائي القبول

  .القرار لهذا المصاحب بالملحق األولى االختبار برنامج يضبط

  : النهائي القبول اختبار :ب

 القرار بهذا الملحق البرنامج من يأخذ موضوع حول شفاهي اختبار ـ

 طريق عن السؤال اختيار يقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تليه

 يقسم السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة في و السحب

  .اثنين على اليه يسند الذي العدد

   : يلي كما ضاربه و الشفاهي االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب شفاهيالمدةعدد : االختبار نوعية

  التحضير ـ

   العرض ـ

  دقيقة 20الحوار ـ
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  دقيقة 20

  يتراوح دقيقةعدد 20

  1العشرين و صفرال بين

 اختيار حسب الفرنسية او  العربية باللغة االختبار هذا يجرى و

  .المترشح

 كل الى يسند و اثنين مصححين على االختبارات تعرض : 9 الفصل

 العدد يكون و (20)العشرين و (0) الصفر بين يتراوح عدد اختبار

 ما صورة في و .المسندين للعددين الحسابي للمعدل مساويا النهائي

 من االختبار اصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع يفوق الفارق كان ان

 للمعدل مساويا النهائي العدد يكون و آخرين اثنين مصححين قبل

  .األخيرين للعددين الحسابي

   

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ينتج : 10 الفصل

  .المترشح قبول رفض األولى القبول اختبار في (20) عشرين

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم : 11 الفصل

  .الشفاهي االختبار إلجراء االولي

 يتحصل لم ان نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال : 12 الفصل

 بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثين يساوي النقاط من مجموع على

  (بيالكتا و الشفاهي) االختبارين مجموع الى

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحين تحصل اذا و

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون االختبارات جميع

 مدة طيلة المترشحين تصرف تحت توجد ان يمكن ال : 13 الفصل

 مستند أي ال و مذكرات ال و نشريات ال و كتب ال االختبارات اجراء

   .ذلك خالف رةالمناظ لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما

 قطعية بصفة ضبطه تم غش محاولة او غش كل عن ينتج : 14 الفصل

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية التتبعات عن زيادة

 لمدة المشاركة من حرمانه و اجراها التي االختبارات الغاء و االمتحان

 ذاه يتم و .الحق اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس

 تقرير اعداد يتم و لذلك المؤهلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان

 محاولة او الغش الى تفطن الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل

  .الغش

 حسب تفاضليا المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل

 قائمتين تقترح و الشفاهي و الكتابي االختبار لمعدل النهائي الحاصل

   : نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين مترشحينال في

  : االصلية القائمة : أ

 ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء تتضمن

 حدود في و المترشح عليه تحصل الذي النهائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

  : التكميلية القائمة : ب

 عدد من تقدير أقصى على %50 حدود في ئمةالقا هذه اعداد يتم 

 االقتضاء عند اإلدارة لتمكين االصلية بالقائمة المسجلين المترشحين

  .عملهم بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحين المترشحين تعويض من

     

 التكميلية القائمة و االصلية القائمة نهائية بصفة تضبط : 16 الفصل

 مستكتبي النتداب الخارجية المناظرة في انهائي المقبولين للمترشحين

 رئيس قبل من العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة

   .البلدية

 و االصلية بالقائمة بالتصريح بوزلفة منزل بلدية تقوم : 17 الفصل

  .عملهم بمراكز لاللتحاق بها المسجلين استدعاء

 من بداية تقدير ىاقص على (30) يوم ثالثين أجل انقضاء عند و

 المتخلفين على التنبيه اإلدارة تتولى االصلية، بالقائمة التصريح تاريخ

 عليهم بأن بالتسليم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

 أو يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز االلتحاق

 ينالناجح المترشحين قائمة من يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون

 التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين تعويضهم يتم و المناظرة في

  .التفاضلي الترتيب حسب ذلك و

 من تقدير اقصى على اشهر (6)ستة التكميلية بالقائمة العمل ينتهي و

   .االصلية بالقائمة التصريح تاريخ

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 18 الفصل

  .بوزلفة منزل لبلدية االلكتروني لموقعا

  لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة برنامج ملحق

  بوزلفة منزل بلدية لفائدة إدارة مستكتب 02 عـدد 

   : األولى القبول اختبار /1

   التونسية باإلدارة يتعلق : كتابي

  الوزارات مختلف مهام ـ

  الوالية مهام ـ

   البلدية مهام ـ

   : النهائي القبول راختبا /2

   : حول شفاهي
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  تونس في السياسي التنظيم ـ

  الدستور ـ

  العامة الثقافة ـ

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 بمقرر يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2020 جويلية 10 في مـؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من

 بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية هنيم امتحان

  2020 سنة

  : اطـالعـه بعد بوزلفة منزل بلديـة رئيــس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي بالنظام متعلقال 1983

 جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممه أو نقحته التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق و 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة نزلم

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ القرار على و

 عملة ترقية و  النتداب المهنية االمتحانات و االختبارات برنامج

  .المحلية الجماعات

 المتعلقة 2014 فيفري 24 في المؤرخة  المهنية المدونة على و

 بالنسبة االنتداب و  الترقية شروط و المشموالت و الخطط بترتيب

  .البلديات و الجهوية المجالس لعملة

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد االمر على و

  .بوزلفة منزل بلدية النتخابات النهائية بالنتائج بالتصريح المتعلق

 المتعلق و 2018 جويلية 03 في المؤرخ جلسة محضر على و

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصيب

 عدد بضبط المتعلق  2020 جويلية 10 في المؤرخ المقرر على و 

 منزل ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة

  .2019 سنة بعنوان بوزلفة

   : يـلـي مــا قــّرر

 من العملة لترقية مهنّي امتحان بوزلفة منزل ببلدية يفتح : األول الفصل

  : التالي الجدول لمقتضيات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد إلي الترقية ستتم التي األصناف

  مهني امتحان

  03الرابــــع الصنف

  02السادس الصنف

  01السابــع الصنف

 2020 نوفمبر 02 االثنين يوم المهنية االمتحانات تجرى : 2 الفصل

  .الموالية األيام و

   .2020 أكتوبر 02 الجمعة يوم الترشحات قائمة تختم : 3 الفصل

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 بمقرر يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2020 جويلية 10 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من

 و 6 و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان

   العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في  7

  بـوزلفة منزل بلدية لفائدة

    : بوزلفة منزل بلدية رئيـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة عوانأل العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و  تممته أو  نقحته التي  النصوص جميع

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 بلدية بإحداث المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل
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 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد االمر على و

   الموظفين إطارات ضمن العملة ادماج شروط بضبط المتعلق و 1985

 1999 افريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و متهتم او نقحته التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات

   .2019 ديسمبر 26 في   المؤرخ 2019 لسنة 1239 االمر خاصة

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسـسات و المحلية الجماعات

 المتعلق 2018 جويلية 03 يف المؤرخ جلسة محضر على و   

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصيب

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       

 و الترقية و  االنتداب اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلديات الترسيم

 المؤرخ 14 عدد المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و       

 بضبط المتعلقة االحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب اليات و صيغ

 لسنة بوزلفة منزل بلدية بميزانية المرصودة االعتمادات على و      

2020 .  

  يـلـي مـا قــّرر

 منزل ةببلدي باالختبارات مهني امتحان يفتح : األول الفصل        

 تقني عون رتبة في 7و 6 و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج بوزلفة

  : 2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       

  واحدة

 يوم  بالبلدية لإلدماج المهني االمتحان يجرى : 3 الفصل       

  .الموالية األيام و 2020 نوفمبر 02 االثنيـن

 أكتوبر 02 الجـمعة يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 4 الفصل       

2020.  

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 5 الفصل       

  .بوزلفة منزل لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد ارقر

 2020 جويلية 10 في مؤرخ بوزلفة منزل بلديـة رئيس من بمقرر

 أعلى صنف إلى صنف من  تـرقيتهم المراد العملة عدد بضبط يتعلق

  2020 سنة بعـنوان مباشرة

   : االطـالع بعـد بوزلفة منزل  بلدية رئيس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ياألساس القانون عـلى    

  المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و  

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و  تممه أو نقحته التي  النصوص جميع

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 بإحداث المتعلق و 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و  

  .بوزلفة منزل بلدية

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و  

 و لدولةا عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 االمر على و       

  بوزلفة منزل بلدية النتخابات النهائية بالنتائج بالتصريح المتعلق

 المتعلق 2018 جويلية 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       

  .بوزلفة بمنزل بلديال المجلس بتنصيب

 2020 لسنة التصرف بميزانية الالزمة االعتمادات رصد تم حيث و  
  .األصناف بعض من عامـل 13 عدد لترقـية

   : يـلـي مــا قــّرر

 2020 سنة بعنوان ترقيتهم المراد العملة عدد يضبط : األول الفصل
  : التالي الجدول بيانات حسب

  01الثـانــي الصنف

  01ثالثـالـ الصنف

  06الرابـــع الصنف

  04السادس الصنف

  01السابــع الصنف

 كل مكلفان بها المالية قابض و للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

------------------  
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 بمن يتعلق 2020 جويلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 بوزلفة منزل بلدية رئيس من مقرر في مؤرخ بوزلفة منزل يةبلد رئيس

 برنامج و تنظيم كيفية بضبط يتعلق2020 جويلية 10 في مؤرخ

 6 و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج  باالختبارات المهني االمتحان

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في 7 و

  زلفةبو منزل بلدية لفائدة

    : بوزلفة منزل بلدية رئيـس

  الدستـور على االطــالع بعد       

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة انألعو العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و   تممته أو  نقحته التي  النصوص جميع

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 بلدية بإحداث المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد االمر على و

 الموظفين إطارات ضمن العملة ادماج شروط بضبط المتعلق و 1985

.  

 1999 افريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و متهتم او نقحته التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات

   .2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 االمر خاصة

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسـسات و المحلية الجماعات

 المتعلق 2018 جويلية 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       

  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصيب

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       

 و الترقية و االنتداب اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلديات الترسيم

 المؤرخ 14 عدد المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و       

 بضبط المتعلقة االحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 يف

   .بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب اليات و صيغ

 لسنة بوزلفة منزل بلدية بميزانية المرصودة االعتمادات على و      

2020   

 بفتح المتعلق 2020 جويلية 10 في المؤرخ المقرر على و      

 و 6 و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج ختباراتباال مهني امتحان

   المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في بوزلفة منزل ببلدية  7

 بضبط المتعلق 2020 جويلية 08 في المؤرخ المقرر على و    

   . المذكور المهني االمتحان لجنة تركيبة

  يـلـي مـا قــّرر

 العملة إلدماج باالختبارات هنيالم االمتحان ينظم : األول الفصل     

 التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمين

  .القرار هذا ألحكام ووفقا العمومية لإلدارات المشترك

 باالختبارات المهني لالمتحان يترشح ان يمكن : 2 الفصل       

 راتلإلدا المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في العملة إلدماج

  : المترسمون العملة العمومية

  .األقل على الخامس بالصنف المرتبون و ـ

  الترشحات ختم تاريخ عند فعلية خدمة سنوات خمس لهم الذين و ـ

 السنة بنجاح أتموا و االبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا الذين و ـ

  الثانوي التعليم من األقل على الثالثة

  .األقل على األساسي التعليم مخت شهادة على تحصلوا او ـ

  .أعاله اليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا او ـ

 أعاله اليه المشار باالختبارات المهني االمتحان يفتح :  3 الفصل     

 الجماعة الى بالنظر الراجعين االعوان لفائدة و البلدية رئيس من بقرار

  .سواهم دون المعنية المحلية

 غلق تاريخ + لالمتحان المعروضة الخطط عدد : القرار هذا يضبط و

  .االختبارات اجراء تاريخ + الترشحات قائمة

 باالختبارات المهني االمتحان لجنة تركيبة تضبط : 4 الفصل    

          .المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله اليه المشار

    

 اليه المشار المهني لالمتحان المترشحين على يجب : 5 الفصل    

 مصحوبة المعنية البلديىة لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان أعاله

  :التالية بالوثائق

 اقتضى ان و المدنية للخدمات االزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص ـ

 التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي العسكرية الخدمات الحال

   .ينوبه من او المترشح اليها ينتمي التي اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  . صنفه في المترسخ ترسيم قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ
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 التكوينية الشهادة او العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة ـ

  .أعاله اليه المشار بالمستوى المنظرة

 باالختبارات المهني لالمتحان الترشح مطالب تسجل : 6 الفصل    

 و المترشح اليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب عالهأ اليه المشار

 تاريخ يكون و الترشحات قائمة غلق بعد يصل مطلب كل وجوبا يرفض

   .االرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : 7 الفصل     

 من باقتراح و البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المهني االمتحان في

  .المناظرة لجنة

 على أعاله اليه المشار المهني االمتحان يشتمل : 8 الفصل    

  : التالية االختبارات

  .عام موضوع حول العامة الثقافة في اختبار /1

  .تقني اختبار /2

  . االختبارات برنامج القرار لهذا المصاحب الملحق يضبط و

   : يلي كما اختبار لكل المحددة اربالضو و المدة تضبط و

  االختبارالمدةالضارب نوعية

  1ساعتان( عام موضوع ) العامة الثقافة في اختبار

  2تقنيساعتان اختبار

 الفرنسية باللغة او العربية باللغة سواء االختباران يجرى : 9 الفصل

  .المترشح اختيار حسب

 كل الى يسند و اثنين مصححين على االختباران يعرض : 10 الفصل

 مساويا النهائي العدد يكون و عشرين الى صفر من مرقم عدد اختبار

  .الممنوحين للعددين الحسابي للمعدل

 إعادة تتم نقاط األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان اذا و

 النهائي العدد يكون و اخرين اثنين مصححين قبل من االختبار اصالح

  .األخيرين الممنوحين للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 رفض عشرين على الستة دون عدد كل عن ينتج : 11 الفصل

  .صاحبه

 ان الشفاهي االختبار باجتياز كان مترشح ألي يسمح ال : 12 الفصل

 بثالثين تقدر الكتابية االختبارات مجموع في نقاط مجموع على يحرز لم

  .ذلك خالف االمتحان لجنة تقرر لم ما األقل على نقطة

 على يحرز لم ان مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح يمكن ال 

 لمجموع بالنسبة األقل على نقطة بأربعين يقدر النقاط من مجموع

  .الشفاهية و الكتابية االختبارات

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن

 هذه تساوت فإذا  الصنف في ألقدمهم األولوية تكون االختبارات

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى االقدمية

 مدة طيلة المترشحين تصرف تحت توجد ان يمكن ال : 13 الفصل

 مستند أي ال و مذكرات ال و نشريات ال و كتب ال االختبارات اجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما

 قطعية بصفة ضبطه تم غش محاولة او غش كل عن ينتج : 14 الفصل

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية التبعات عن زيادة

 لمدة المشاركة من حرمانه و أجراها التي االختبارات الغاء و االمتحان

 هذا يقع و الحق اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات خمس

 المتحانا لجنة من باقتراح و البلدية رئيس من قرار بمقتضى التحجير

 الى تفطن الذي الممتحن او القيم قبل من مفصل تقرير اعداد يقع و

  .الغش محاولة او الغش

 قبل من نهائية بصفوة المقبولين المترشحين قائمة تضبط : 15 الفصل

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية رئيس

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : : 16 الفصل

  .بوزلفة منزل لبلدية االلكتروني الموقع و

   التنظيم مقرر ملحق

   : العامة الثقافة في اختبار /1

   بــ يتعلق كتابي

   العمومية الوظيفة قانـون ـ

   البلدية مهام ـ

   : تقـني اختبار /2

 او المترشح لشهادة وفقا اختصاصه تحديد االمتحان لجنة تتولى كتابي

  .  الفعلي عمله مجال

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 يتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  2020 جوان 15 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من بمقرر

 مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 لفائدة لبلدياتبا العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك   ادارة

  2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدية

    : بوزلفة منزل بلدية رئيـس إن
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  الدســتور على االطــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

  المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو  نقحته التي  النصوص جميع

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 بلدية اثبإحد المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و

 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982

 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجية االنتداب

  .1992 أوت 28

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومية لإلدارات

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد االمر على و

 المشترك االداري السلك رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق

  . التأجير مستويات و العمومية لإلدارات

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 باالختبارات الخارجية المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب

  . العمومية

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات الترسيم و قيةالتر و االنتداب اليات و صيغ بضبط المتعلق

 لسنة بوزلفة منزل بلدية بميزانية المرصودة المالية االعتمادات على و

2020.  

   .بوزلفة منزل بلدية أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و

  يـلـي مـا قــّرر

 23 االثنين يوم لفائدتها و بوزلفة منزل ببلدية تفتح : األول الفصل

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة مواليةال األيام و 2020 نـوفمبـر

 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد

  .2020 سنة بعنوان

  .(02) بخطتيـن شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 أكـتوبــر 23 الجمعة يوم الترشحات ختم تاريخ حدد : 3 الفصل

2020.  

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 4 الفصل

  .بوزلفة منزل لبلدية االلكتروني الموقع

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلديــة رئيس من بقرار

  البلدي األعــوان مجموع بتنقيح يتعلق

 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلديــة رئيس من قرار

  البلدي األعــوان مجموع بتنقيح يتعلق

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

  

  علوش دار

  

 يتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  وميةالعم بالصفقات الخاصة العروض لتقييم لجنة بإحداث يتعلق بقرار

 الخاصة العروض لتقييم لجنة دارعلوش ببلدية تحدث :األول الفصل

  العمومية بالصفقات

  :السادة من اللجنة تتكون :الثاني الفصل

  رئيس : الزقلــــــي لبنـة-

  عضو :بنمنى البشير

  عضو :الشويخ المجيد عبد

  بلدية رئيس

  الشريف  مهدي
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  الزريبة

  

 يتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

  كورونا فيروس من التوقي بقرار

   :إّطالعه بعد الزريبة بلدية رئيس إن

 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحّلية الجماعات مجّلة بإصدار والمتعّلق 09/05/2018

 14/08/2006 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وعلى

 أو نّقحته الّتي الّنصوص جميع وعلى الصّحة حفظ بتراتيب والمتعّلق

 في المؤّرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وخاّصة تّممته

05/04/2016.  

 بإحداث والمتعّلق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى

  .الزريبة بلدية

 بالوظيفة المكّلف الحكومة رئيس لدى الدولة وزير السّيد منشور وعلى

 في المؤرخ 2020 لسنة 1 عدد الفساد ومقاومة الحوكمةو العمومية

 بالهياكل الّالزمة االحتياطات باّتخاذ والمتعلق 10/03/2020

  .المستجد "الكرونا" فيروس انتشار من للتوّقي العمومية

 2020 لسنة 05 عدد المحّلية الّشؤون وزير السّيد منشور وعلى

 من التوّقي راءاتإج بتدعيم والمتعّلق 13/03/2020 في المؤّرح

  ."الكرونا" الوبائي الفيروس انتشار

 ووزير المحّلية الّشؤون وزير السّيدين بين المشترك  المنشور وعلى

 والمتعّلق 10/03/2020 في المؤّرح 2020 لسنة 04 عدد البيئة

  ."الكرونا"الوبائي الفيروس انتشار من التوّقي إجراءات بتدعيم

 بتاريخ الزريبة لبلدية ديالبل المجلس تنصيب محضر وعلى

02/07/2018.  

 بالمنطقة "الكرونا" الوبائي الفيروس انتشار من التوّقي مزيد إطار وفي

 العاّمة الصّحة على المحافظة على البلدي المجلس من وحرصا البلدية،

   .الزريبة لبلدية الّترابي المجال متساكنـي لكافة

  :يــــــــــلـــــــــي ـامـــــــــــــــ قـــــــــــــــــــّرر

 الجمعة يوم صباح من الّسادسة الّساعة من بداية :األول الفصل

 بالزريبة الّشعبي الحّمام غلق تقّرر 2020 سبتمبر 25 :لـ الموافق

 قابلة أسبوعين لمّدة وذلك الفردية والحّمامات ونساء رجال بقسمية

 الوضع تطّور مآل دورص الّشامل الّتعقيم بعمليات القيام قصد للتجديد

    .بالمنطقة الصّحي

 المحّالت جميع على يتعّين القرار هذا صدور من بداية :الثاني الفصل

 التقّيد ضرورة نشاطه طبيعة حسب كّل للعموم المفتوحة الّتجارية

  :الّتالية الّتدابير باحترام

 الصحّية البروتوكوالت صلب عليها المنصوص االجراءات مختلف تطبيق

 مسافة واحترام (جال) المطّهر الّسائل باستعمال يتعّلق فيما وخاّصة

  .الكّمامات وارتداء الجسدي التباعد

 ) الّنـرجيلة استعمال البلدية بالمنطقة الكائنة المقاهي أصحاب على يمنع

 الكؤوس باستعمال واالكتفاء البلورية والكؤوس الورق ولعب ( الّشيشة

  .الواحد اإلستعمال ذات الورقية

 الكائنة الّتجارية والمساحات الّتجارية والمحّالت المخابز أصحاب لىع

 أعوان بين والّتفريق الوقاية ترتيب احترام البلدية المنطقة داخل

 الدخول عملّية وتنظيم الثمن باستخالص والمكّلفون الخدمة مسديي

 الجسدي التباعد عملّية احترام طريق عن الفضاءات هذه من والخروج

  .فاءالحر بين

 األسبوعية الّسوق بفضاء والمستعملة القديمة المالبس بيع يمنع

  .بالزريبة

 المفعول سارية والّتدابيـر القرارات هذه مختلف تبقى :الثالث الفصل

  .عدمه من اعتمادها موصلة بشأن جديد قرار اّتخاذ حين إلى وذلك

 بلديةال والّشرطة بالزريبة الوطني األمن مراكز رؤساء :الرابع الفصل

 بالزريبة البيئية الّشرطة جهاز ورئيس بالزريبة الوطني والحرس بالزريبة

 الواردة والتدابير االجراءات مختلف بتنفيذ يخّصه فيما كّل مكّلفون

  .القرار هذا صلب

  بلدية رئيس

  عمر بن ابراهيم

  

  تستور

  

 يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بمقـــــــرر

 الحكومي األمر العملة لترسيم بالملفات مهنيين وإمتحان اختبار بفتح

 الوحدة و األولى الوحدة من 2018 مارس 06 بتاريخ 228 عدد

  الوقتيين وفق تستور ببلدية الثانية

  مقـــــــرر

  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

  الوقتيين العملة لترسيم بالملفات مهنيين وإمتحان اختبار بفتح لقيتع
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  وفق تستور ببلدية الثانية الوحدة و األولى الوحدة من

  2018 مارس 06 بتاريخ 228 عدد الحكومي األمر

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق ربقرا

 مستكتب 02 عدد  النتداب التعاقد طريق عن و الشفاهية واالختبارات

 تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  2020 سنة بعنوان

  قـــــــــــــــرار

 بضبط يتعلق  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

 عن و الشفاهية واالختبارات بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد  النتداب التعاقد طريق

  2020 سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   نةلس 4 عدد قرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ  تستور بلدية رئيس من  بقـــرار

 طريق وعن الشفاهية االختبارات و بالملفات خارجية مناظرة بفتح

 مستكتب خطة ليشغلوا "ج" صنف متعاقدين أعوان  النتداب التعاقد

 تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  2020 سنة بعنوان

 يتعلق  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ  تستور بلدية رئيس من  قـــرار

 طريق وعن الشفاهية االختبارات و بالملفات خارجية مناظرة بفتح

 مستكتب خطة ليشغلوا "ج" صنف متعاقدين أعوان  النتداب التعاقد

 تستور بلدية لفائدة العمومية راتلإلدا المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  2020 سنة بعنوان

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 يتعلق  2020 سبتمر 04 في مؤرخ  تستور بلدية رئيس من  بقـــرار

 طريق عنو الشفاهية االختبارات و بالملفات خارجية مناظرة بفتح

 كاتب خطة ليشغلوا "ب" صنف متعاقدين أعوان النتداب التعاقد

 تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  2020 سنة بعنوان

 يتعلق  2020 سبتمر 04 في مؤرخ  تستور بلدية رئيس من  قـــرار

 طريق نوع الشفاهية االختبارات و بالملفات خارجية مناظرة بفتح

 كاتب خطة ليشغلوا "ب" صنف متعاقدين أعوان النتداب التعاقد

 تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  2020 سنة بعنوان

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بمقـــــــرر

 لترسيم بالملفات المهنية االختبارات و االمتحانات تنظيم كيفية بضبط

 في تستور ببلدية الثانية الوحدة و األولى الوحدة من الوقتيين العملة

 عدد الحكومي باألمر عليها المنصوص االستثنائية األحكام تطبيق إطار

  2018 مارس 06 بتاريخ 228

  مقـــــــرر

  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

 بالملفات المهنية االختبارات و االمتحانات تنظيم كيفية بضبط يتعلق

  الوقتيين العملة لترسيم

 تطبيق إطار في تستور ببلدية الثانية الوحدة و األولى الوحدة من

  االستثنائية األحكام

 مارس 06 بتاريخ 228 عدد لحكوميا باألمر عليها المنصوص 

2018  

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

------------------  
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 يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار

 التقني كبالسل  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

  تستور سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  قــــــــرار

 بفتح يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

 التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  تستور نةس بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار

 أول تقني إلى للترقية بالملفات  الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

2019  

  قــــــــرار

 بضبط يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

  المناظرة تنظيم كيفية

 المشترك التقني بالسلك أول تقني إلى للترقية بالملفات  الداخلية

  لإلدارات

  2019 بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية

  لديةب رئيس

  المانسي  محمد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات  الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بلدية لفائدة العمومية اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

  تستور

  قــــــــرار

 بضبط يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

  المناظرة تنظيم كيفية

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات  الداخلية

  لإلدارات المشترك

  تستور بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من بقــــــــرار

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2019  

  قــــــــرار

 بفتح يتعلق  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ تستور بلدية رئيس من

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  2019 سنة بعنوان تستور بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  بلدية رئيس

  المانسي  محمد

  

  جندوبة

  

 يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

  2020 سنة بعنوان جندوبة

 بفتح يتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدية رئيس من    

 رئيس متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات خليةدا مناظرة

 جندوبة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

  . جندوبة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بـــعد و

 ماي 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ، المحلية الجماعات جلةبم المتعلق 2018
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 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23     في ؤرخالم 2011

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  ، العمومية راتلإلدا

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

          

   : يلــــي ما قــــرر                               

 2020أكتوبر 30 يوم ولفائدتها جندوبة ببلدية يفتح : األول الفصل

 رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

2020.  

 (03) بخطتين شغورها سد دالمرا الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  .خطط

   .2020 سبتمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  بلدية رئيس

  عيادي  عمار

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

 يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح بقرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك تصرف

  2020 سنة بعنوان جندوبة

 بفتح يتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدية رئيس من   

 تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 جندوبة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

  . جندوبة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بـــعد و

 ماي 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 لجماعاتوا الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بلدياتبال والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  ، العمومية لإلدارات

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 لكالس رتب مختلف إلى اإلستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

                                                            

 يلــــي ما قــــرر                                                

:   

 أكتوبر 30 يوم ولفائدتها جندوبة ببلدية يفتح : : األول الفصل

 إلى اإلسثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2020

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .2020 سنة

 خطط بثالث شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

(03).  

   .2020 سبتمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  بلدية رئيس

  عيادي  عمار

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

 يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح بقرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  2020 سنة بعنوان جندوبة

 يتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدية رئيس من         

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  .2020 سنة بعنوان جندوبة
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  . جندوبة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بـــعد و

 ماي 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عدد مالمرسو وخاصة تممته أو نقحـته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23     في المؤرخ 2011

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  ، العمومية لإلدارات

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

   : يلــــي ما قــــرر

 أكتوبر 30 يوم تهاولفائد جندوبة ببلدية يفتح : : األول الفصل

 إلى اإلسثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2020

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  .2020 سنة بعنوان

  .(02) بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   .2020 سبتمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع : 3 الفصل

  بلدية رئيس

  عيادي  عمار

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

 يتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  2020 سنة بعنوان جندوبة

          

  قــــــــــــــــــــــرار                                               

 بفتح يتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ جندوبة بلدية رئيس من 

 مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 جندوبة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

  . جندوبة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على االطالع بـــعد و

 ماي 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ، المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  ، العمومية لإلدارات

 بضبط لقالمتع 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

                                                            

  : يلــــي ما قــــرر                                              

 2020أكتوبر 30 يوم ولفائدتها جندوبة يةببلد يفتح : األول الفصل

 رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .2020 سنة

 واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

(01).  

   .2020 سبتمبر 30 يوم ترشحاتال ختم يقع : 3 الفصل

  بلدية رئيس

  عيادي  عمار
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  الوسالتية

  

 بفتح يتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 بالسلك رئيس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائّية للترقية داخلية مناظرة

 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2020  

 واأليام 2020 اكتوبر 12 يوم ولفائدتها الوسالتية ببلدية فتحت

 رئيس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائّية للترقية داخلية مناظرة الموالية

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  (02) بخّطتان شغورها سد المراد الخطط عدد

  2020 سبتمبر 11 يوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدية رئيس

  ماليكي  كريم

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

 بفتح يتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى اإلستثنائّية للترقية داخلية مناظرة

 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2020  

 واأليام 2020 اكتوبر 12 يوم ولفائدتها تيةالوسال ببلدية تفتح

 بالسلك ادارة مستكتب إلى اإلستثنائّية للترقية داخلية مناظرة الموالية

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  (01) واحدة بخّطة شغورها سد المراد الخطط عدد

  .2020 سبتمبر 11 يوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدية رئيس

  ماليكي  كريم

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

 بفتح يتعلق 2020 جويلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 عمومي تنوير كهرباء اختصاص عملة 02 عدد النتداب مهني امتحان

  2020 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة بناء كهرباء و

 مواليةال واأليام 10/09/2020 يوم ولفائدتها الوسالتية ببلدية تفتح

  2020 سنة بعنوان الثانية الوحدة من عملة النتداب مهني امتحان

 عمومي تنوير كهربائي (02) بخّطتان شغورها سد المراد الخطط عدد

  بناء كهربائي و

   10/08/2020 يوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدية رئيس

  ماليكي  كريم

  

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

 يتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2020  

 الموالية واأليام 06/02/2020 يوم ولفائدتها الوسالتية ببلدية تفتح

 اإلداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  (01) واحدة بخّطة شغورها سد المراد الخطط عدد

   06/01/2020 يوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدية رئيس

  ماليكي  كريم

  

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

 يتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة حبفت

 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2020  

 الموالية واأليام 06/02/2020 يوم ولفائدتها الوسالتية ببلدية تفتح

 االداري لكبالس ادارة مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  2020 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

  (01) واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

   06/01/2020 يوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدية رئيس

  ماليكي  كريم

------------------  
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 بفتح يتعلق 2020 جويلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 عمومي تنوير كهرباء اختصاص عملة 02 عدد النتداب مهني امتحان

  2020 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة بناء كهرباء و

 الموالية واأليام 10/09/2020 يوم ولفائدتها الوسالتية ببلدية يفتح

 سنة بعنوان الثانية الوحدة من عملة 02 عدد النتداب مهني امتحان

2020  

 تنوير كهربائي (02) تانبخّط شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

  بناء كهربائي و عمومي

   10/08/2020 يوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدية رئيس

  ماليكي  كريم

  

  بوزيد سيدي

  

 يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم

  مستشار

        

          

  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار            

 في مؤرخ بوزيد سيدي بلدية رئيس من                

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  02/09/2020

 لمشتركا االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

  بوزيـــــــــد سيـــــــــدي بلديـــــــــــــة رئيــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد                             

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و     

  . المحلية الجماعات مجلةب المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  

 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداريــــة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحليــــــة والجماعات

 مرسومال خاصة و  تممتــــه أو نقحته التي النصوص جميع على

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ

 1958 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و  

  .بوزيد سيدي بلدية بإحداث المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و     

 كالمشتر اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   .العمومية لإلدارات

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي االمر وعلى

  . وأعضائها  الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03غي المؤرخ كومةالح رئيس ر قرا وعلى

 السلك رتب مختلف الى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية لالدارات الشترك االداري

 بتاريخ 14 عدد البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و

 بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18

 عدد لألمر تطبيقا بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ

  . 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291

 المرصودة واالعتمادات االعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور على و

    . 2020 لسنة التصرف بميزانية

  يلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 األيام و 15/11/2020 يوم بوزيد سيدي ببلدية تفتح :ألولا الفصل

   االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى     

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة العمومية

 خطتين بــ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل 

(02)   

    15/10/2020يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  ناجي  القادر عبد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم

  رئيس
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  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار

 في مؤرخ بوزيد سيدي بلدية رئيس من                

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  02/09/2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومية

  بوزيـــــــــد سيـــــــــدي بلديـــــــــــــة رئيــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد                             

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و     

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  

 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداريــــة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحليــــــة والجماعات

 المرسوم خاصة و  تممتــــه أو نقحته التي النصوص جميع على

  .2011 يسمبرد 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ

 1958 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و  

  .بوزيد سيدي بلدية بإحداث المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و     

 المشترك اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   .العمومية لإلدارات

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد يالرئاس االمر وعلى

  . وأعضائها  الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03غي المؤرخ الحكومة رئيس ر قرا وعلى

 السلك رتب مختلف الى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية لالدارات الشترك االداري

 بتاريخ 14 عدد البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و

 بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18

 عدد لألمر تطبيقا لدياتبالب والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ

  . 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291

 المرصودة واالعتمادات االعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور على و

    . 2020 لسنة التصرف بميزانية

  يلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 واأليام 15/11/2020 يوم بوزيد سيدي ببلدية تفتح :األول الفصل

   االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى     

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة العمومية

  خطط 03 بــ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل 

   15/10/2020يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  ناجي  القادر عبد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

  متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم

                                                            

  ــــــــــــــــــــــــــــرارقـــ               

 في مؤرخ بوزيد سيدي بلدية رئيس من                

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  02/09/2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومية

  بوزيـــــــــد سيـــــــــدي بلديـــــــــــــة ــــــــسرئيــــــ إن

  الدستور، على اإلطالع بعد                             

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و     

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  

 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداريــــة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحليــــــة والجماعات

 المرسوم خاصة و  تممتــــه أو نقحته التي النصوص جميع على

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ

 1958 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 ةلسن ــدد290عـ األمر على و  

  .بوزيد سيدي بلدية بإحداث المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و     

 المشترك اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   .العمومية لإلدارات

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي االمر وعلى

  . وأعضائها  الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق
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 بضبط المتعلق 2020 اوت 03غي المؤرخ الحكومة رئيس ر قرا وعلى

 السلك رتب مختلف الى يةاالستثنائ للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية لالدارات الشترك االداري

 بتاريخ 14 عدد البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و

 بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18

 عدد لألمر تطبيقا بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ

  . 2019 مارس 22 في مؤرخال 2019 لسنة 291

 المرصودة واالعتمادات االعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور على و

    . 2020 لسنة التصرف بميزانية

  يلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 األيام و 15/11/2020 يوم بوزيد سيدي ببلدية تفتح :األول الفصل

   االستثنائية للترقية لملفاتبا داخلية مناظرة الموالية

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة إلى              

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة العمومية

  خطط 03 بــ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل 

    .2020/ 15/10 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  ناجي  رالقاد عبد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 متصرف رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم

  مساعد

          

  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار

 في مؤرخ بوزيد سيدي بلدية رئيس من                

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  02/09/2020

   االستثنائية

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى     

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومية

  بوزيـــــــــد ـــــديسيــــ بلديـــــــــــــة رئيــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد                             

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و     

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  

 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداريــــة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحليــــــة والجماعات

 المرسوم خاصة و  تممتــــه أو نقحته التي النصوص جميع على

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ

 1958 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و  

  .بوزيد سيدي بلدية بإحداث علقالمت

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و     

 المشترك اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   .العمومية لإلدارات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات والترسيم قيةوالتر االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي االمر وعلى

  . وأعضائها  الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03غي المؤرخ الحكومة رئيس ر قرا وعلى

 السلك رتب مختلف الى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية لالدارات ركالشت االداري

 بتاريخ 14 عدد البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و

 بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18

 عدد لألمر تطبيقا بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ

  . 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291

 المرصودة واالعتمادات االعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور على و

    . 2020 لسنة التصرف بميزانية

  يلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 وأليام 15/11/2020 يوم بوزيد سيدي ببلدية تفتح :األول الفصل

   االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية

 المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى               

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  خطط 03 بــ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل 

  .  15/10/2020يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  ناجي  القادر عبد

  

------------------  
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 يتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 كاتب رتبة الى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بتنظيم

  تصرف

          

  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار  

 في مؤرخ دبوزي سيدي بلدية رئيس من                

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  02/09/2020

   االستثنائية

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى     

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومية

  بوزيـــــــــد سيـــــــــدي بلديـــــــــــــة رئيــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد                             

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و     

  . المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  

 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 و اإلداريــــة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحليــــــة لجماعاتوا

 المرسوم خاصة و  تممتــــه أو نقحته التي النصوص جميع على

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ

 1958 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و  

  .دبوزي سيدي بلدية بإحداث المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و     

 المشترك اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   .العمومية لإلدارات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي االمر لىوع

  . وأعضائها  الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03غي المؤرخ الحكومة رئيس ر قرا وعلى

 السلك رتب مختلف الى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية لالدارات الشترك االداري

 بتاريخ 14 عدد البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و

 بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18

 عدد لألمر تطبيقا بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ

  . 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291

 المرصودة واالعتمادات ناالعوا مجموع بقرار الحاصل الشغور على و

    . 2020 لسنة التصرف بميزانية

  يلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 األيام و 15/11/2020 يوم بوزيد سيدي ببلدية تفتح :األول الفصل

   االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية

 المشترك االداري بالسلك رئيس تصرف كاتب رتبة إلى              

  .بوزيد سيدي بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  خطط 05 بــ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل 

  . 15/10/2020يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  ناجي  القادر عبد

  

  سوسة

  

 يتعلق 2020 برسبتم 21  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 بالمنطقة كورونا فيروس لمقاومة إتباعها الواجب اإلجراءات ببعض

  البلدية

 فيروس لمقاومة إتباعها الواجب اإلجراءات ببعض متعلق بلدي قرار

  البلدية بالمنطقة كورونا

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 بالمنطقة كورونا فيروس لمقاومة إتباعها الواجب اإلجراءات في بقرار

  البلدية

 كورونا فيروس لمقاومة إتباعها الواجب اإلجراءات في بلدي قرار

  البلدية بالمنطقة

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد

  



  3891صفحـة   2020 سبتمبر 25 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   65عـــــدد 

  سوسة حمام

  

 بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 مناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد ضبط

  2020 بعنوان

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق قرار

  2020 بعنوان مناظرات

  بلدية رئيس

  القلي  ليلى

  

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

 بحول يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط

  تصرف كاتب

 إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  بلدية رئيس

  القلي  ليلى

  

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

 بحول يتعلق 2020 ماي 3  في رخمؤ 2020   لسنة 10 عدد قرار

  إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح

 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق قرار

 أوت 10 يوم سوسة حمام بلدية لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة

   الموالية األيام و 2020

  بلدية رئيس

  ليالق  ليلى

  

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

 يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 إلى للترقية بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول

  مساعد متصرف رتبة

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

   العمومية لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك مساعد متصرف رتبة

  بلدية رئيس

  القلي  ليلى

  

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

 يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول

  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

 إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

   العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

  بلدية رئيس

  القلي  ليلى

  

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

 يتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 رتبة إلى تبالملفا للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بحول

  المشترك التقني بالسلك تقني

 إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

   العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني  رتبة

  بلدية رئيس

  القلي  ليلى

  

  الصغرى القلعة

  

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 بالسلــك متصرف رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية رةمناظ بفتح

 الصغــرى القلعـــة بلديــة لفائدة العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري

  .2019 سنة بعنوان

  :األول الفصل 

 أكتوبر 30 الجمعة  يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح 

 رتبــة إلى للترقية بالملفات ةداخلي مناظرة المواليـة األيـام و 2020
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 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك متصرف

2019 .  

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد :الثاني الفصل

  .(1)واحدة

  .2020 سبتمبر 30 االربعاء يوم الترشحات ختم يقع  :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 مستشار  متصرف رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح

 القلعـــة بلديــة لفائدة العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك

  .2019 سنة بعنوان الصغــرى

  :األول الفصل 

 2020 اكتوبر 30 الجمعة يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح 

 متصرف رتبــة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار

2019.  

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد :الثاني الفصل

  .(1)واحدة

  .2020 سبتمبر 30 االربعاء يوم الترشحات ختم يقع  :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 رتبــة إلى للترقيــة بالملفــات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 لفائـدة العموميـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك رئيس متصـرف

  .الصغرى القلعة بلديــة

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم: 1 الفصل

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس

   . القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

 المتوفر و  رتبهم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إليه

 تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) شرط فيهم

  . الترشحات ختم

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 مجموع من األقل على  %35 بنسبة الصغرى القلعة بلدية يسةرئ من

 عليها المنصوص الشــروط فيهــم تتوفــر الذين المستشارين المتصرفين

  .  سواهم دون الصغرى القلعة بلدية إلى بالنظر الراجعين و أعــاله

   : القرار هذا يضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  .تالترشحا قائمة غلق تاريخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب: 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبة الصغرى القلعة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا

   : التالية

  ذاتية، سيرة -

 المترشح بها قام التي للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف-

  باإلدارة،

 بها قام التي األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير-

 الملتقيــات في المشاركــة )المناظــرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل

 و البحوث و األعمال من نسخ االقتضــاء وعنــد (...محاضرات ،

  .المنشورات

 إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا يكون و

  .مترشحال

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل

 على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ معرفة

 أعـاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

 اللجنة هذه تتولى و .المحليــة الشــؤون وزيــر قــرار بمقتضى

   : بالخصوص

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

   . المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -

  . الغرض
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  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 تقرير تقديم المترشح هاإلي ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى :7 الفصل

 فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح بها قام التي االنشطة في

   :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظيم-

  الخدمة، نوعية-

  البحوث، و التأطير و التكوين أعمال-

  عليها، المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

  .(20)العشرين و (0) الصفر بين يتراوح عدد المترشح إلى يسند-

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحين ترتيب و القرار هــذا ألحكــام طبقــا عليهــا المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط عدد

 في  ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة

 المناظــرة فــي نهائيــا الناجحين المترشحين قائمة تضبط: 9الفصل

 من باقتراح و الصغرى  القلعة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشــار

  . المناظرة لجنة

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ببضبط

 القلعة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئيس

  . الصغرى

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم: 1 لفصلا

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس

   . القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة

 (5) شرط فيهم المتوفر و  رتبهم في المترسمون األول التقنيون أعاله

  . الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 إلى نظربال الراجعين األعوان لفائدة و الصغرى القلعة بلدية رئيسة من

  .  سواهم دون الصغرى القلعة بلدية

   : القرار هذا يضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب: 4 الفصل

 رىالصغ القلعة بلدية ضبط مكتب لدى ترشحهم مطالب يودعوا

   : التالية بالوثائق مصحوبة

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

  هذا يكون و المترشــح بهــا قــام التي االقتضاء عند العسكرية

  . ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

  .العمومية الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

   .باألمر

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خالل العون على  المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ -

 بشهادة أو المناظرة فتح لسنة ةالسابق األخيرة سنوات (05) الخمس

  .تأديبية عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات او الملتقيـات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 االخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من  المنظمة التكوين

    .المناظرة فتح لسنة السابقة

 المترشح يعده تقدير أقصى ىعل صفحات عشر في نشاط تقرير -

 لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي األعمال و األنشطة يتضمن

 التقرير هذا يكون و تحسينها و تطويرها مقترحات و المناظرة فتح

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل

 على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و اتالترشح قائمة

  .اإلرسال تاريخ معرفة

 أعـاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

  .المحليـة الشـؤون وزيـر من قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة هذه تتولى و 



  65عــــــدد   2020سبتمبر  25 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3894صفحــة 

 حق مله المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

   . المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -

  . الغرض

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 نوطةالم للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  . لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : 8الفصل
   :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  . للمترشح العامة األقدمية -

  . للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين كلةالرس و التكوين -
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخيرة سنوات(05) للخمس

 فتح لسنة السابقة االخيرة سنوات(05) للخمس المواظبة و السيرة -
   .المناظرة

 7 بالفصل إليه المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -
  .أعاله

  .اعاله 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير -

 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 بالمقاييــس الخاصــة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية
  عــدد مقيــاس كــل إلـى يسنــد و اللجنــة أعضــاء قبــل مـن المذكــورة

   .( 20) العشرين و (0) الصفــر بيـن يتــراوح

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحين ترتيب و القرار هــذا ألحكــام طبقــا عليهــا المعروضة

 حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط عدد

 في  ألقدمهم األولوية تكون النقاط من وعالمجم نفس على مترشحين
  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى  االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط: 10الفصل
 باقتراح و الصغرى  القلعة بلديــة رئيــسة قبـل من أعاله إليهــا المشــار

  . المناظرة لجنة من

  يةبلد رئيس

  بوراوي  سميحة

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 رئيــس متصـرف رتبـــة إلــى للترقيــــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح

 القلعـــة بلديـــة لفائــدة العموميــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك

  .2019 سنة بعنوان الصغــرى

  :األول الفصل 

 أكتوبر  30 الجمعة يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح 

 رتبــة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و 2020

 بعنوان العمومية لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك رئيس متصرف

  .2019 سنة

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد :الثاني الفصل

  .(1)واحدة

  .2020 سبتمبر 30 األربعاء يوم الترشحات ختم يقع  :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 القلعة ببلدية األولى بالوحدة عملة 5 عدد النتداب مهني اختبار بفتح

  .الصغرى

 عملة 5 عدد النتداب مهني اختبار الصغرى القلعة ببلدية ـحيفتـ

  :التــالــي الجــدول لمقتضيــات وفقــا  األولى بالـوحدة

                    العدد                           الصنف

   الخطة

                       1                              االول

   منظفة

                      3                             الثالث

   حراسة عامل

                      1                             الثالث

  بحضيرة او بورشة عامل

 يوم الصغرى القلعة ببلدية المهنية االختبارات تجرى :الثـاني الفصل

  . الموالية واأليام  2020نوفمبر 02لـ الموافق االثنين

 02 لـ الموافق  الجمعة  يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  .2020 اكتوبر

  . سابقه ويعوض يلغي القرار هذا  : الرابع الفصل

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة
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 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 بةرت إلى للترقيـــة بالملفــات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 لفائدة العموميــة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك مستشـار متصـرف

  . الصغــرى القلعــة بلدية

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم: 1 الفصل .

 وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

   . القرار هذا ألحكام

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة شحيتر أن يمكن :2 الفصل

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 فيهم المتوفر و  رتبهم في المترسمون المتصرفون اعاله اليه المشار

 ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) شرط

  . الترشحات

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 مجموع من األقل على  %35 بنسبة الصغرى القلعة بلدية رئيسة من

 و اعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر الذين المتصرفين

  .سواهم دون الصغرى القلعة بلدية إلى بالنظر الراجعين

   : القرار هذا يضبط و

   ظر،للتنا المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليهــا المشـار للمناظــرة المترشحيــن على يجب: 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبة الصغرى القلعة بلدية لدى ترشحهــم مطالب يودعـوا

   : التالية

 و ةالمدنيــ للخدمــات الالزمــة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -

 التلخيص  هذا يكون و المترشح بها قام التي االقتضاء عند العسكريــة

  . ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  .العمومية الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . الحالية الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط رالقرا من لألصل مطابقة نسخة -

   .باألمر

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خالل العون على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ -

 شهادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) الخمس

  .تأديبية عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة خنس -

 القيمية الوحدات في النجاح شهائد و اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

 سنوات(5) للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في عليها المتحصل

    .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة

 المترشح يعده تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير -

 لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي األعمال و األنشطة يتضمن

 التقرير هذا يكون و تحسينها و تطويرها مقترحات و المناظرة فتح

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل

 على دليال الضبط بمكتب التسجيل ريختا يكون و الترشحات قائمة

  .االرسال تاريخ معرفة

 أعـاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

 اللجنة هذه تتولى و .المحليــة الشــؤون وزيــر قــرار بمقتضى

   : بالخصوص

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر -

   . المناظرة في كةالمشار

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم -

  . الغرض

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  . لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : 8الفصل

   :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  . للمترشح العامة األقدمية -

  . للمترشح الرتبة في األقدمية -

  .التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو نالمنظمي الرسكلة و التكوين -

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (5) للخمس

 فتح لسنة السابقة االخيرة سنوات (5)للخمس المواظبة و السيرة -

  .المناظرة

  .7 بالفصل إليه المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -

  .اعاله 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير-
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 و تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و

 بالمقاييــس الخاصــة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية

  عــدد مقيــاس كــل إلـى يسنــد و اللجنــة أعضــاء قبــل مـن المذكــورة

   .( 20) العشرين و (0) الصفــر بيـن يتــراوح

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار ةالمناظر لجنة تتولى : 9 الفصل

 حسب المترشحين ترتيب و القرار هــذا ألحكــام طبقــا عليهــا المعروضة

 حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط عدد

 في  ألقدمهم ولويةاأل تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى  االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط: 10الفصل

 باقتراح و الصغرى  القلعة بلديــة رئيــسة قبـل من أعاله إليهــا المشــار

   المناظرة لجنة من

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك  رئيس معماري

  .الصغرى القلعة

 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم: 1 الفصل

 هذا ألحكام وفقا لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري

   . القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس رتبة

 رتبهم في رسمونالمت االول المعماريون المهندسون اعاله اليه المشار

 الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) شرط فيهم المتوفر و 

  . الترشحات ختم تاريخ في

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و الصغرى القلعة بلدية رئيسة من

  .  سواهم دون الصغرى القلعة بلدية

   : القرار هذا يضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب: 4 الفصل

 الصغرى القلعة بلدية ضبط مكتب لدى ترشحهم مطالب يودعوا

   : التالية بالوثائق مصحوبة

  ذاتية، سيرة -

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف -

  باإلدارة،

 التي االعمال و االنشطة يتضمن المترشح قبل من اعداده يتم تقرير-

 ) المناظرة فتح لسنة السابقتين األخيرتين السنتين خالل بها قام

 عند و (...نيةتكوي محاضرات،ندوات،دورات الملتقيات، في المشاركة

 هذا يكون و المنشورات و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء

  .المترشح اليها ينتمي التي االدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل

 على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ معرفة

 عدد إسناد المترشح اليها ينتمي التي االدارة رئيس يتولى :6 الفصل

 بها قام التي لالنشطة تقييما (20) العشرين و(0) الصفر بين يتراوح

 المناظرة فتح لسنة السابقتين االخيرتين السنتين خالل المترشح

  :على باالعتماد

  العمل، تنظيم-

  الخدمة، نوعية-

  البحوث، و التأطير و التكوين أعمال-

  .عليها المتحصل النتائج و المنجرة األعمال-

 أعـاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 7 الفصل

  .المحليـة الشـؤون وزير من قـرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة هذه تتولى و 

   المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -

 ملفات تقييم و دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط -

  المترشيحن،

  ،(20)عشرين و (0)صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد اسناد -

  . ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح -

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحين ترتيب و القرار هــذا ألحكــام ـاطبقـ عليهــا المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل إذا  و شغورها سد المراد الخطط عدد
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 في  ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية طىتع  االقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط: 9الفصل

 بسلك رئيس معماري مهندس رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 الصغرى  القلعة بلديــة رئيــس قبــل من لإلدارة المعماريين المهندسين

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

  بلدية رئيس

  وراويب  سميحة

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 رئيس معماري مهندس رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح

 الصغــرى القلعـــة بلديــة لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلــك

  .2019 سنة بعنوان

  :األول الفصل

 2020 أكتوبر 30 الجمعة يوم لفائدتها و الصغرى القلعة يةببلد تفتح 

 مهندس رتبــة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و

 سنة بعنوان لإلدارة المعماريين المهندسين بسلــك رئيس معماري

2019.  

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد :الثاني الفصل

  .(1)واحدة

  .2020 سبتمبر 30 االربعاء يوم الترشحات ختم يقع  :ثالثال الفصل

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 بالسلــك رئيس تقني رتبــة إلى للترقيــة بالملفـــات داخلية مناظرة بفتح

 الصغــرى القلعـــة بلديــة ائدةلف العمومية لإلدارات المشتــرك التقني

  .2019 سنة بعنوان

 الجمعة يوم لفائدتها و الصغرى القلعة ببلدية يفتح    :األول الفصل 

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة المواليـة األيـام و 2020 اكتوبر 30 

 العمومية لإلدارات المشتــرك التقني بالسلــك رئيس تقني رتبــة إلى

  .2019 سنة بعنوان

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حّدد :الثاني الفصل

  .(1)واحدة

  .2020 سبتمبر 30 االربعاء يوم الترشحات ختم يقع  :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  بوراوي  سميحة

  

  أكودة

  

 بقرار يتعلق 2020 جويلة 7  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

  أكودة لبلدية الهيكلي بالتنظيم يتعلق

  رارق

  أكودة لبلدية الهيكلي بالتنظيم يتعلق

   أكودة بلدية رئيس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

 القانون بضبط المتعلق 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والمؤسسات المحلية موميةالع والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي

  نقحته أو تممته التي والنصوص اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 بلدية بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  أكودة

 2000 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد األمر وعلى

 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر بتنقيح المتعلق

  .بالبلديات إحداثها الممكن الوظيفية الخطط بضبط المتعلق 1989

 27 في المؤرخ والمالية والتخطيط الداخلية وزير السيدين قرار وعلى

  أكودة لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط المتعلق 1993 جويلية

 في المؤرخ 46 عدد الداخلية وزير الدولة وزير السيد منشور وعلى

 لإلدارات األنموذجية الهيكلية ظيماتبالتن المتعلق 1992 أوت 26

  . البلدية

 2002 جوان 10 بتاريخ 37 عدد الداخلية وزير السيد منشور وعلى

  .البلدية الهيكلية بالتنظيمات لإلعالمية وحدات بإحداث المتعلق

 بضبط المتعلق 2016 أوت 16 في المؤرخ البلدي القرار وعلى

   أكودة لبلدية الهيكلي التنظيم

 الثانية العادية للدورة الثانية جلسته في البلدي المجلس لةمداو وعلى

 القرار بمراجعة المتعلقة 2020 جوان 29 في  المنعقدة 2020 لسنة

  . أكودة لبلدية الهيكلي بالتنظيم الخاص
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  : يلـــي ما قــرر

  : على أكودة لبلدية الهيكلي التنظيم يشتمل : األول الفصل

   البلدية رئاسة  -        

  العامة الكتابة -

  اإلدارية الشؤون إدارة -

   المالية الشؤون إدارة -

  الفنية اإلدارة -

   البلدية الدائرة -

  البلديـــــــــــــــــة رئاســــــــــــــة *

 الكتابة مباشرة بالنظر لها ويرجع البلدية الشؤون سير حسن على تسهر

  العامة

  :ــــــةالعامــــــــــــ الكتابــــــــــــة *

 األساسي القانون من 262 الفصل لمقتضيات طبقا العامة الكتابة تتولى

 29 عدد األساسي القانون بمقتضى الصادرة  المحلية الجماعات لمجلة

   2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة

   البلدية رئيس قرارات تنفيذ•

 ملفات دوإعدا تنفيذها ومتابعة البلدية لميزانية األولي المشروع إعداد•

 واللزمات الشراكة وعقود العامة المرافق تفويض وعقود الصفقات

   العقود ومختلف البلدية بالمعاليم المتعلقة التحصيل وجداول البلدية

 بالدفع واألذون بالتزود واألذون بالنفقة التعهد اقتراحات إعداد•

   المثبتة والحجج

   يةالبلد المصالح مختلف بين والتنسيق األعوان تسيير•

 اإلدارية وبالوثائق ومسكها البلدية والدفاتر السجالت بمختلف العناية•

   واألرشيف

  : مباشرة العامة الكتابة تتبع و

  : المركزي الضبط قسم /1

 وتنظيم والوارد الصادر والبريد المراسالت مختلف تسجيل يتولى

 األعمال جانب إلى  ومتابعتها البلدية المصالح مختلف بين تنقالته

 الى والوثائق الملفات وترتيب كتنظيم بها تكليفه يمكن التي ألخرىا

  .الغرض في المعدة المنظومة استغالل جانب

   والجمعيات المواطن مع العالقات قسم /2

 وربط العامة والعالقات والتوجيه واإلرشاد باإلستقبال مكلف القسم هذا

 شؤونهم قضاءل تسهيال البلدية المصالح ومختلف المواطنين بين الصلة

 والتراتيب القوانين بمقتضى إليه الموكولة األخرى المهام من وغيرها

  .العمل بها الجاري

 ومكونات المتساكنين وتساؤالت بآراء الخاص السجل بمسك يعنى كما

 الديمقراطية آليات تفعيل على والسهر عنها واإلجابات المدني المجتمع

 للمواطنين أوسع إسهام انلضم المفتوحة الحوكمة ومبادئ التشاركية

 ومتابعة الترابية والتهيئة التنمية برامج إعداد في المدني والمجتمع

  . القانون يضبطه لما طبقا تنفيذها

  الخارجية العالقات قسم /3

 من الخارجية بالعالقات الخاصة العمليات تنظيم على القسم هذا يسهر

 والهياكل اتالمنظم مع الصلة وربط وشبابي ثقافي وتبادل توأمة

  .المختلفة

  البيئية والشرطة البلدية التراتيب قسم /4

 الراحة بتحقيق المتعلقة التراتيب احترام على بالسهر القسم هذا يقوم

 اإلجراءات واتخاذ سليم عيش إطار على والمحافظة العامة والصحة

 المسند العمل بها الجاري والتراتيب للتشاريع المخالفات بشأن القانونية

  . للبلدية تصاصهااخ

  : بــــ تعنى :  واإلعالمية واألساليب التنظيم مصلحة /5

 مختلف في المستعملة اإلعالمية المنظومات سير حسن على السهر-

   البلدية واألقسام المصالح

   ومتابعته تحيينه وعلى للبلدية الرسمي الموقع سير حسن على السهر-

 والصيانة التزود حاجيات بطوض اإلعالمية المعدات متابعة على السهر-

   بها المتعلقة الشروط وكراسات

 واختصار اإلدارية المطبوعات وعقلنة اإلجراءات تبسيط على السهر-

   المصالح سير وتحسين المسالك

  اإلداري التصرف وعقلنة لتطوير جديدة أساليب توخي دراسة-

  : بــــ تعنى : عنه المنبثقة والهياكل المجلس شؤون مصلحة /6

 للدورات واإلعداد البلدي المجلس لهياكل اإلدارية األعمال تنسيق -

  البلدي والمكتب اللجان عمل وجلسات واالستثنائية والتمهيدية العادية

 سيتم التي المواضيع حول اإلدارية الهياكل مختلف مع التنسيق -

   البلدي والمجلس والمكتب اللجان على عرضها

 على والحرص واللجان بالمجلس المتعلقة الدفاتر مختلف مسك -

  المحاضر مختلف تضمين
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  .التشاركي االستثمار برنامج جلسات متابعة -

   اإلداريـــــــــــة الشــؤون إدارة  *

  :فرعيتين إدارتين مباشرة وتتبعها العامة اإلدارية بالشؤون تعنى

   البشرية للموارد الفرعية اإلدارة /1

   : بـــ تعنى : كوينوالت والرسكلة األعوان مصلحة /أ

   العمل بها الجاري والتراتيب األساسية القوانين تطبيق على السهر-

   لألعوان المهنية الحياة تدرج متابعة -

  لألعوان الشخصية الملفات مسك -

  األعوان رخص ومتابعة مراقبة -

  باألعوان يتعلق فيما الالزمة بالتقديرات القيام -

   عواناأل انتداب عملية على السهر -

 مختلف في والعملة األعوان لفائدة التكوينية الدورات برامج إعداد-

   ورسكلتهم المهني مستواهم لتحسين وذلك الميادين

  والرسكلة المهني المستوى وتحسين التكوين برامج وتقييم متابعة-

 وتوفير للتكوين الضرورية والوثائق البيداغوجية الوسائل وجمع إعداد-

  بذلك قةالمتعل المنشورات

    بالتكوين المرتبط الدولي التعاون عالقات متابعة-

  : بـــ تعنى : واألرشيف الوثائق في التصرف مصلحة /ب

 المصالح مختلف عمل من المتأتي البلدية أرشيف وترتيب حفظ -

 عند استعماله قصد فيه التصرف وحسن ديمومته تضمن بطريقة

  الحاجة

 على والسهر البلدية لمصالح الجارية الوثائق تصنيف نظم إعداد -

   تطبيقها حسن

 ما تنفيذ على والعمل البلدية وثائق استبقاء آماد جداول إعداد -

   أحكام من تتضمنه

   الوسيط األرشيف وحفظ وتنظيم جمع -

 النهائي األرشيف وترحيل واستغالله الوسيط األرشيف على اإلطالع -

  .اتالفه او الوطني األرشيف مؤسسة إلى

    اإلدارية للشؤون الفرعية دارةاإل /2

    : بـــ تعنى : البلدي والملك النزاعات مصلحة /أ

  ومتابعتها فيها طرفا البلدية تكون التي والنزاعات القضايا معالجة -

   محامين طريق عن أو مباشرة بصفة المحاكم لدى البلدية تمثيل -

  التنفيذ وعدول المحامين تقارير متابعة على الحرص -

   تنفيذها على والعمل اإلنتزاع ملفات دادإع -

   عليها والمحافظة عامة بصفة البلدي الملك في التصرف متابعة -

   األحكام تنفيذ على الحرص -

     : بـــ تعنى : المدنية الحالة مصلحة /ب

 من المطلوبة الوثائق وتسليم ومتابعتها المدنية الحالة دفاتر مسك

 على واإلشهاد باإلمضاء التعريف عمليات ومباشرة المواطنين طرف

 الخدمات نوعية تحسين على والعمل ألصلها المطابقة الوثائق صحة

  .العالقة ذات والترتيبية القانونية النصوص وتطبيق للمواطنين، المقدمة

  الماليــــــــــــــــــة الشـــؤون إدارة  *

   

  :رعيتينف إدارتين مباشرة وتتبعها العامة المالية بالشؤون تعنى

  المالية للشؤون الفرعية اإلدارة /1

    

  : بـــ تعنى :الميزانية وتنفيذ والمنح األجور مصلحة /أ

 اإلضافية الساعات وقوائم األعوان ومرتبات األجور قوائم إعداد -

  . بها المتعلقة األذون وإعداد الليلية العمل وساعات

 ومتابعة ماعيةاإلجت بالصناديق الخاصة المساهمات قائمات إعداد -

 المؤسسات أو الدولة ميزانية لفائدة األجور من اإلقتطاع عمليات

  .غيرها أو اإلجتماعية

   

  بها المتعلقة الوثائق وجمع البلدية ميزانية إعداد -

 القصير المدى على البلدية بالبرامج المتعلقة المالية المعطيات تجميع -

 البرامج إعتمادات نم الميزانية تقديرات لضبط والبعيد والمتوسط

  .الدفع وإعتمادات التعهد وإعتمادات

 المخطط إطار في والمحلية الوطنية العامة التوجهات تجسيم  -

 التسيير حاجيات إطار وفي التنمية لميزانية بالنسبة البلدي االستثماري

 على باالعتماد وذلك االعتيادية للمصاريف بالنسبة العمومي والتأجير

  . األهداف سبح التصرف منهجية
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 حسب الالزمة التنقيحات بإجراء البلدية الميزانية تنفيذ متابعة  -

 ختمها وكذلك واألهداف الجديدة والتوجهات الممكنة المستجدات

  . المالية السنة نتائج وضبط وتقييمها

 عمومي تأجير من المضبوطة الحاجيات وفق للميزانية المادي التنفيذ -

 التعهد اقتراحات بإعداد وذلك نمويةت ومشاريع تسيير ومصاريف

 في العتمادها والصفقات الشراءات مصلحة ذمة على ووضعها بأنواعها

  .الحاجيات تلك تنفيذ

 بالدفع واألذون بالتزود األذون واصدرا وتنفيذها بالمصاريف التعهد -

 وكالة وتسيير األعوان ومرتبات وبأجور البلدية بالديون المتعلقة

  الحساب جالتس ومسك المقابيض

 المالية المؤشرات وضبط والمديونية للبلدية المالي الوضع متابعة -

 االشكاليات ومعالجة التنموي العمل استراتيجيات ضبط في واعتمادها

 الالزمة واإلحصائيات الدراسات وإعداد البلدية الموارد بتنمية المتعلقة

  . البلدي العمل متطلبات مع المالي الوضع لمالئمة

 المنظمة القوانين إطار في الصرف أوامر وإصدار الفواتير اجعةمر -

 المنظمة والنصوص العمومية المحاسبة مجلة سيما ال العمومية للنفقات

  . العمومية المصاريف لمراقبة

   : بـــ تعنى : والصفقات الشراءات مصلحة /ب

 المنظومة بواسطة مراحلها بمختلف الصفقات إسناد ملفات إعداد-

  TUNEPS دةالمعتم

 نفقات مستوى على البلدية الميزانية وختم إعداد بإجراءات القيام

  الثاني العنوان

 البلدية المشاريع ومتابعة البلدي اإلستثماري مخطط برنامج إعداد-

 أي من أو والوزارات القروض صندوق طرف من سواء تمويلها وكيفية

   الفائدته والمساعدات القروض سحب إلى والسعي أخرى جهة

   عليها والمحافظة الثاني بالعنوان المتعلقة المالية الوثائق ومسك إعداد-

 على باإلقتناءات الخاصة واإلستشارات الصفقات إسناد ملفات إعداد -

 سواء بالبلدية الثاني العناون ميزانية على المحمولة أنواعها إختالف

 ما دودح في وذلك خدمات أو دراسات أو بمواد تزودا أو أشغاال كانت

 العمومية بالصفقات المتعلقة والترتيبية القانونية النصوص عليه نصت

  . لها المالي التنفيذ بمتابعة ويقوم

 مطابقة من والتثبت عقودها وإبرام والمناقصات الصفقات عن اإلعالن -

 اإلقتضاء عند المالحق بإبرام تقوم ،كما العقود لبنود الوقتية الحسابات

   المشاريع إلنجاز الضرورية األموال وتجميد الصفقات هذه وبختم

     

 المجلس على المعروضة بالميزانية المتعلقة المالية المسائل إعداد - 

   (... اإلعتمادات تحويل الميزانية، تنقيح) البلدي

   المحالة اإلعتمادات حسابية مسك -    

   المختصة اللجان على وعرضها الصفقات ختم ملفات إعداد  -    

 في والتصرف التزود مصلحة طرف من المجمعة الطلبات قبول -  

 من المنافسة بإجراءات والقيام والمعدات والمستودع المخزون

 مصلحة ذمة على ووضعها وفرزها وفتحها تقديرية وقوائم استشارات

 إلى إضافة التزود أذون إعداد متابعة وتتولى العتمادها والميزانية تنفيذ

 في للمساعدة الشراءات جملة بخصوص لتقديراتوا اإلحصائيات إعداد

     .الميزانية إعداد

    

   الموارد لتنمية الفرعية اإلدارة /2

   

  : بـــ تعنى : والحجز واإلستخالصات الجباية مصلحة /أ

 البلدية للميزانية االعتيادية والمداخيل المعاليم جميع استخالص -

 وكذلك والعقارات قاألسوا مداخيل باستخالصات يتعلق فيما وخاصة

 المصالح كل مع بالتنسيق أنواعه بمختلف العام للطريق الوقتي اإلشغال

 وقسم العمرانية التراخيص مصلحة وخاصة المتداخلة واإلدارية الفنية

 اإلقتصادية الشؤون ومصلحة البيئية والشرطة البلدية التراتيب

  البلدي والملك النزاعات ومصلحة واألسواق

 الكفيلة الوسائل واستنباط وتنظيمها اإلحصاء ياتبعمل القيام -

 المتعلقة التقديرات ومراجعة طرح حاالت ضبط جانب إلى بتطويرها

 التي التغيير عمليات بمختلف تقوم ،كما  العقارات  على بالمعاليم

 العقارات ملكية نقلة بسبب التحصيل جداول فصول لبعض تحصل

 البلدية محتسب وإعالم ذلك رغي إلى محتواها تغيير أو بها المرسمة

 جداول بإعداد تقوم وكما االقتضاء عند المعنية األطراف وكل

  .البلدي األداء استخالص

   البلدي للملك الوقتي واإلشغال باإلشهار المتعلقة التراخيص إسناد -

 المحجوزات لقبول عمله تنظيم خالل من الحجز بمستودع العناية -

 آماد انقضاء بعد فيها والتفويت فيها والتصرف وتنظيمها وإيداعها

   .البلدي والملك النزاعات مصلحة مع بالتنسيق بها اإلحتفاظ

  : بـــ تعنى : اإلقتصادية الشؤون مصلحة /ب

 المستقبلية والتصورات البرامج وضبط الدراسات إجراء على السهر -

 التجارة بميدان العناية في وتساهم بالمنطقة االقتصادي المجال في

 المنطقة حاجيات بين والتنسيق البلدية األسواق وتنظيم بها الصناعةو

  . المقدمة والطلبات
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 صناعية أو تجارية نقط بفتح المتعلقة الملفات حول الالزمة األبحاث -

 االقتصادية المشاريع اقتراح تتولى أخرى جهة ومن فيها الرأي وإبداء

  . البلدية الموارد تنمية شأنها من التي

 ومتابعة الغير طرف من واستلزامها البلدية األسواق ملفات إعداد -

 وكراسات القانونية للتراتيب طبقا فيها والتصرف استغاللها أوجه

  .الغرض في المعدة الشروط

 واتخاذ األسواق من المتأتية والمداخيل اإلستخالصات متابعة -

 بقية عم بالتنسيق المعاليم دفع في المتلددين ضد القانونية اإلجراءات

  . البلدية محتسب المالية وقابض األخرى المصالح

   الفنيــــــــــــــــــــــــــــة اإلدارة  *

    . فرعيتين إدارتين مباشرة وتتبعها للبلدية الفنية بـــالشؤون تعنى

    لألشغال الفرعية اإلدارة /1

  : بـــ تعنى : العمومي والتنوير والطرقات األشغال مصلحة /أ

  البلدية تقررها التي الجديدة األشغال ازإنج -

  وتعهدها وإصالحها واألرصفة  الطرقات صيانة -

  البلدية المنشآت مختلف وتعهد صيانة -

  وتعهدها بالمدينة اإلرشاد وعالمات المرور عالمات تركيز -

 واقتراح البلديين العملة ومراقبة البلدية األشغال مختلف تنظيم -

  البلدي العمل إنتاجية بتحسين كفيلةال والوسائل اإلجراءات

 وصيانتها تشغيلها جداول وتنظيم والمعدات التجهيزات رعاية -

  عملها سير ومراقبة وإصالحها

 وتنفيذها العمومي التنوير بمشاريع المتعلقة الدراسات ومتابعة إعداد -

  وصيانتها بالشبكة واالعتناء

 ومتابعة الطاقة هالكاست بترشيد الخاص للبرنامج اليومية المتابعة -

 على والحرص الغرض في شهرية تقارير وإعداد بها الخاصة الدراسات

  . الطاقة استهالك ترشيد مجال في الصادرة المناشير تطبيق

  : بـــ تعنى : المخزونات في والتصرف والصيانة النظافة مصلحة /ب

 وحدائقها وساحاتها وطرقاتها بشوارعها المدينة نظافة على السهر -

 واألرصفة الشوارع وتنظيف المنزلية الفواضل رفع من ذلك يقتضيه وما

 هذا في البلدية مع باتفاقيات ترتبط التي الخاصة الشركات عمل ومتابعة

  .المجال

 الصناعية المؤسسات وفواضل واألجنة البناء وفواضل األتربة رفع -

 ايتهاوحم العشوائية المصبات وتعهد العمل بها الجاري التراتيب حسب

  المختصة المصالح مع بالتعاون

    الحشرات لمقاومة السنوي البرنامج وتنفيذ إعداد -

 بحماية المتعلقة والنصوص الصحة حفظ وتراتيب قوانين تطبيق  -

  . الغرض بهذا الخاصة الحمالت وتنظيم والبيئة المحيط

 الصحة ميدان في البلدية والتراتيب القوانين تطبيق على السهر -

 هذه في المخالفات وزجر الضجيج ومقاومة العمومية المحالت بةومراق

 جوالن عن ينشأ قد ما بتالفي المتعلقة التدابير واتخاذ الميادين

  .السائبة الكالب ومقاومة الشاردة الحيوانات

 العمومية والحدائق الخضراء المناطق وتعهد وصيانة إنجاز -

   والمنتزهات

 وتعهدها والمنتزهات العمومية ائقوالحد الخضراء المناطق إحداث -

 الزينة أشجار من الالزمة المشاتل إنتاج بهدف  البلدي بالمنبت والعناية

  والتصفيف

 والعناية واآلليات المعدات وصيانة الورشات سير حسن على السهر -

 وتحسين ديمومتها على للمحافظة مستعمليها ومتابعة وتنظيفها بها

 الشراءات مصلحة مع بالتنسيق يتولى اكم الميداني للعمل جاهزيتها

 الدورية البرامج وضبط الغيار قطع من الحاجيات تحديد والصفقات

  للصيانة

 فيها التصرف وإحكام عليها والمحافظة البلدية مخزونات في التصرف -

 للمصالح العادي السير إطار في بها المتعلقة العمليات كل تسجيل عبر

 شهرية بكشوفات والقيام وتحيينها تابعتهاوم الجرد دفاتر ومسك البلدية

  . والصفقات الشراءات مصلحة مع بالتنسيق المخزون لمتابعة وسنوية

    والتعمير للتهيئة الفرعية اإلدارة /2 

  : بـــ تعنى : والدراسات العمرانية التهيئة مصلحة /أ

 إطار في مراحلها جميع في العمرانية التهيئة أمثلة ومراجعة إعداد -

 عل ضبطها يتم التي واإلجراءات والتوجهات اإلختيارات من لةجم

 من والتي الترابي المجال استعمال لتنظيم الجهوي أو الوطني المستوى

 للبنى الكبرى المشاريع تركيز في التناسق خاصة تضمن أن شأنها

 احترام على والسهر السكنية والتجمعات العمومية والتجهيزات األساسية

   والتعمير الترابية التهيئة مجلة مقتضيات

  والتجزئات التقسيمات مطالب دراسة -

  التفصيلية واألمثلة التهيئة أمثلة تطبيق على السهر -

  المقاييس مختلفة مسحية طوبوغرافية أمثلة إعداد -

   البلدية المصالح لمختلف الضرورية الخرائطية الدعائم توفير -

  رمجةوالمب الموجودة البناءات تصنيف متابعة -

  : بـــ تعنى : العمرانية التراخيص مصلحة /ب 
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 الضرورية الميدانية بالمعاينات والقيام البناء رخص مطالب دراسة -

  المختصة الفنية اللجنة على الملفات عرض قبل

  البناء رخص تجديد مطالب في النظر -

    البناء إعادة أجل من الهدم في الترخيص -

   غالاألش تطابق في شهادات تسليم -

   البناءات استغالل شهادات تسليم -

  بالشبكات الربط رخص مختلف تسليم -

   البلديــــــــــــــــــــــة الدائـــــــــــــرة   *

   

 من بتفويض تسييرها يتولى الذي البلدية الدائرة لرئيس بالنظر ترجع

 الجماعات مجلة من 228 الفصل مقتضيات حسب البلدية رئيس

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون بمقتضى درةالصا المحلية

  . 2018 ماي 09 في المؤرخ

  : بــــ يعنى : بالطنطانة البلدية بالدائرة المدنية الحالة قسم /1

   والوفايات الوالدات ترسيم من المدنية الحالة عمليات انجاز -

   الزواج عقود ابرام- 

  العمل هاب الجاري التراتيب حسب التناصيص مختلف إجراء -

 في الصادر المدنية الحالة رسوم مختلف على باإلصالحات القيام -

   المختصة الدوائر من أو المحاكم من أذون شأنها

 الجاري التراتيب طبق والشهائد المدنية الحالة وثائق مختلف تسليم -

   العمل بها

  .لألصل النسخ بمطابقة واإلشهاد باإلمضاء التعريف بعمليات القيام -

  : بــــ يعنى : بالطنطانة البلدية بالدائرة الفني القسم /2

 اللجنة أنظار على وعرضها البناء رخص وملفات مطالب ودرس قبول -

   المعنية

    العمل بها الجاري والتراتيب للتشاريع طبقا البناء مراقبة -

 المنجزة األشغال تطابق من والتثبت الميدانية بالمعاينات القيام -

 مراحل جميع في وذلك البناء رخصة بقرار عليها مصادقال واألمثلة

  اإلنجاز

   التطابق لرخص الميدانية بالمعاينات القيام -

   الدائرة بمنطقة البلدية األشغال انجاز متابعة -

 تخص التي العمرانية والعمليات الوثائق مختلف مراجعة أو إحداث -

   الدائرة تراب

 بمنطقة بالبيئة والعناية بالنظافة المتعلقة السنوية البرامج إعداد -

 البلدي اإلستثمار برنامج إعداد في والمساهمة تنفيذها ومتابعة الدائرة

 تحسين وبرامج الدائرة مشاريع باقتراح البلدي التجهيز وبرنامج

   . العمراني والتهذيب األساسية التجهيزات

 أوت 16 في المؤرخ البلدي القرار أحكام ألغيت : الثاني الفصل

   .أكودة لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط المتعلق 2016

 مكلفان محتسبها المالية وقابض للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل 

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل

  بلدية رئيس

  عمر بن  نبيل

  سوسة زاوية

  

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

  مباشرة أعلـــــى صنف إلى صنف من العملـــة ترقيةل مهني إمتحان بقرار

 يتعلق   2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 مباشرة أعلى صنف إلى صـــنف من العملة لترقيــة مهنـي إمتحـان بفتـح

  . 2020 سنة بعنوان سوسة زاوية بلدية لفائدة

  ، سوســــــة زاويــة بلديـــة رئيــس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته

  . 2011 ديسمبر  23

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى 

   .سـوسة زاوية بلدية

 رديسمب 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 اإلدارية الصغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية العمومية والجماعات

  .التأجير ومستويات
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 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـــر وعلى

  .والترسيـــــم والترقية اإلنتداب وآليــــات صيغ بضبط المتعلق

 2014 فيفري 24 في المؤرخ الداخلية وزير السيد قرار وعلى

 إلنتداب المهنية واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق

  .المحلية الجماعات عملة وترقية

 28 بتاريخ المنعــــــقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  .2018 جــــــــوان

 2020 ماي 13 في المؤرخ سوسة ويةزا بلدية رئيس قرار وعلى

 أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المراد العملة عدد بضبط المتعلق

  .2020 سنة بعنوان سوسة زاوية بلدية لفائدة مباشرة

  .2020 لسنة سوسة زاوية بلدية ميزانية وعلى 

  يلــي ما  قــرر

 ملـــةالع لترقية مهني إمتحان سوسة زاوية ببلدية يفتح : األول الفصل

 الجدول لمقتضيات وفقا  وذلك مباشرة أعلـــــى صنف إلى صنف من

  :التالي

  إليها الترقية ستتم التي األصناف

  مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  2الرابع الصنف

  7الخامس الصنف

  3السادس الصنف

  1السابع الصنف

 08 يوم سوسة ويةزا ببلدية المهنية اإلمتحانات تجري : الثاني الفصل

  .الموالية واأليــــــام 2020 ديسمبر

  .. .2020 نوفمبر 10 يوم الترشحات قائمة تختــــــم : الثالث الفصل

   .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بالقرار

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين

  البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 يتعلق  2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان تنظيم وبرنامج كيفية بضبط

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين

 سوسة زاوية بلـــدية لــــفائدة العمومية لإلدارات المشـــترك اإلداري

   ، 2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاويـــــــــــة بلدية رئيس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي انونالق على

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 التي النصوص ميعج وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

   المــــــــرسوم وخاصة تممته أو نقحته

  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى

   .سـوسة زاوية بلدية

 1985 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

  . الموظفين إطارات ضــــــمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق

 1998 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك المتعلق

  . اإلدارية الصبغة ذات

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص سياألسا النظام بضبط المتعلق

  العمومية، لإلدارات

 2019 مرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمـــر على و

 الترسم و الترقيــــــــــــة و اإلنتداب آليات فتح و بضبط المتعلق

  .بالبلديات

 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

  لــيي ما  قــرر

   

 المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل

 مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج

  .  البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
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 رتبة في لإلدماج المهني اإلمتحان في يشارك أن يمكن :   2 الفصل

  : المترسمون العملة إدارة مستكتب

  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ

 المدنية الخدمة في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا والذين ـ

  الترشحات ختم تاريخ عند

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ

  . الثانوي التعليم من األقل على الثالثة

  األقل على األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ

  .أعاله إليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ

 من بقرار أعاله إليه المشار المهني اإلمتحان يفتح :    3 الفصل

 المحلية الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة البلدية رئيس

  :القرار هذا ويضبط.همسوا دون المعنية

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمـــــــة غلق تاريخ ـ

  اإلختبـــــارات إجــــــــراء تاريخ ـ

 وزير من بقرار المهنية اإلمتحانات لجنة تركيبة تضبط :     4 الفصل

  . والبيئة المحلية الشؤون

 إليه المشار المهني لإلمتحان المترشحين على يجب :   5 الفصل

 مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  : التالية بالوثائق

 والعسكرية المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ

 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي اإلقتضاء عند

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل

  . العمومية الوظيفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخ ـ

   . صنفه في باألمر المعني ترسيم قرار من لألصل مطابقة من نسخة ـ

 قائمة قلق غلق بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :  6 الفصل

 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  . الوصول أو اإلرسال

 في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة طتضب :7   الفصل

 لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المهني اإلمتحان

  . المناظرة

  : التالية اإلختبارات على المهني اإلمتحان يشتمل :   8 الفصل

   الدولة ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار ـ1

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب يتطبيق إختبار ـ2

  الموظفين في بالتصرف ـ

  العتـــاد في التصرف أو ـ

  المــــــالي بالتصرف أو ـ

 والضوارب المدة .لهذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط

   : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعية

 ) الدولةساعتان ألعوان المهنية لحياةا حول العامة الثقافة في إختبار

02  )1  

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفين في بالتصرف

  1(  02 ) الماليساعتان

 باللغة أو العربية باللغة سواءا اإلختبارات تجري :    9الفصل

  .المترشــــــح إختيار حسب الفرنسية

 كل إلى ويسند إثنيـن مصححين على اإلختباران يعرض :   10 لفصلا

 20 )  والعشرين (  0 )  الصفــــر بين يتراوح مرقـــــم عدد إخـــتبار

 الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون ( 

 تتم نقاط  ( 4 ) األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا.

 العدد ويكون آخرين إثنين مصححين قبل من اإلختبار إصالح عادةإ

  . األخرين الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا النهائي

 ) العشرين على  ( 6  ) الستة دون عدد كل عن ينتج :11 الفصل

  .صاحبه رفض ( 20

 يحرز لم إن مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح اليمكن :12 الفصل

 األقل على نقطة  ( 20 ) بعشرين يقدر النقاط من موعمج على

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن

 هذه تساوت فإذا ، الصنف في ألقدمهم األولوية تكون اإلختبارات

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 مدة طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن اليمكن :13 الفصل

 كان مهما مستند والأي والمذكرات والنشريات الكتب اإلختبارات إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه

 قطعية بصفة ضبطه تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية التتبعات عن زيادة

  لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها التي اإلختبارات وإلغاء تحاناإلم

 ويقع الحق إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات   ( 5 ) خمس
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 لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس من قرار بمقتضى التحجير هذا

 الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويقع اإلمتحان

  .الغش لةمحاو أو الغش إلى تفطن

 قبل من نهائية بصفة المقبولين المترشحين قائمة تضبط :15 الفصل

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس

  . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :16 الفصل

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية بناظرة

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  قــــــــــــرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية يالملفات داخلية مناظرة بفتح

 سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاوية بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد مراأل وعلى

  .سـوسة زاوية بلدية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فيفري

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بطبض يتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس وعلىقرار

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

 أوت 25 بتاريخ سوسة زاوية بلدية وعملة اعوان مجموع قرار وعلى

2020.  

  :ـييـلــ مـــا قـــــــــــرر

 داخلية مناظرة ولفائدتها سوسة زاوية ببلدية يفتح :األول الفصل 

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

  .(01) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األيام و 2020 نوفمبر 30 ميو المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالية

  2020 أكتوبر 30 يوم الترشحات قائمة غلق يقع :4 الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا نشر يقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاوية

            الـــــبلدية رئــــــيس

           الـــــتومي يـــــــوسف

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية بمناظرة

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  قــــــــــــرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية  باـــلملفات داخلية مناظرة بفتح

 زاوية بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك عام

  .2020 سنة بعـــنوان سوسة

  سوسة، زاوية بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في رخالمؤ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
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 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و هتممت أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى

  .سـوسة زاوية بلدية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فيفري

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بضبط يتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس وعلىقرار

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

 أوت 25 بتاريخ سوسة زاوية بلدية عملةو اعوان مجموع قرار وعلى

2020.  

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلية مناظرة ولفائدتها سوسة زاوية ببلدية يفتح :األول الفصل 

 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  .(01) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األيام و 2020 نوفمبر 30 يوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالية

  2020 أكتوبر 30 يوم الترشحات قائمة غلق يقع :4 الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا نشر يقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاوية

  بلدية سرئي

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية بمناظرة

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  قــــــــــــرار

 يتعلق  2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 مـــــتصرف رتبة الى االستثنائية للترقية  بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 زاوية بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك رئيس

  .2020 سنة بعنوان  سوسة

  سوسة، زاوية بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي ونالقان وعلى

    المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 ىعل و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى

  .سـوسة زاوية بلدية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص سياألسا النظام بضبط المتعلق 2020فيفري

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بضبط يتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس وعلىقرار

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 انجو 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

 أوت 25 بتاريخ سوسة زاوية بلدية وعملة اعوان مجموع قرار وعلى

2020.  

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلية مناظرة ولفائدتها سوسة زاوية ببلدية يفتح :األول الفصل 

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  .2020 سنة عنوانب العمومية لإلدارات المشترك

  .(02) بخطتين للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األيام و 2020 نوفمبر 30يوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالية

  2020 أكتوبر 30 يوم الترشحات قائمة غلق يقع :4 الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا نشر يقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في وسةس زاوية

  بلدية رئيس 

  التومي  يوسف

------------------  
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 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بالقرار

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين

  البلدية لفائدة العمومية تلإلدارا المشترك

 يتعلق  2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان تنظيم وبرنامج كيفية بضبط

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين

 سوسة زاوية بلـــدية لــــفائدة العمومية لإلدارات المشـــترك اإلداري

   ، 2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاويـــــــــــة بلدية رئيس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بطبض المتعلق

 التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

   المــــــــرسوم وخاصة تممته أو نقحته

  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 حـداثبإ المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى 

   .سـوسة زاوية بلدية

 1985 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

  . الموظفين إطارات ضــــــمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق

 1998 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 وميةالعم والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك المتعلق

  . اإلدارية الصبغة ذات

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى ?

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومية، لإلدارات

 2019 مرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمـــر على و

 الترسم و ـــــــــــةالترقيـ و اإلنتداب آليات فتح و بضبط المتعلق

  .بالبلديات

 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

  يلــي ما  قــرر

   

 المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل

 مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج

  .  البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك إدارة

 رتبة في لإلدماج المهني اإلمتحان في يشارك أن يمكن :   2 الفصل

  : المترسمون العملة إدارة مستكتب

  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ

 المدنية الخدمة في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا والذين ـ

  حاتالترش ختم تاريخ عند

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ

  . الثانوي التعليم من األقل على الثالثة

  األقل على األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ

  .أعاله إليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ

 من بقرار أعاله إليه المشار يالمهن اإلمتحان يفتح :    3 الفصل

 المحلية الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة البلدية رئيس

  :القرار هذا ويضبط.سواهم دون المعنية

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمـــــــة غلق تاريخ ـ

  اإلختبـــــارات إجــــــــراء تاريخ ـ

 وزير من بقرار المهنية اإلمتحانات لجنة تركيبة تضبط :     4 الفصل

  . والبيئة المحلية الشؤون

 إليه المشار المهني لإلمتحان المترشحين على يجب :   5 الفصل

 مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  : التالية بالوثائق

 والعسكرية المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ

 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي اإلقتضاء عند

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل

  . العمومية الوظيفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخ ـ

   . صنفه في باألمر المعني ترسيم قرار من لألصل مطابقة من نسخة ـ

 قائمة قلق قغل بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :  6 الفصل

 تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  . الوصول أو اإلرسال

 في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :7   الفصل

 لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المهني اإلمتحان

  . المناظرة
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  : التالية اإلختبارات على المهني اإلمتحان يشتمل :   8 الفصل

   الدولة ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار ـ1

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار ـ2

  الموظفين في بالتصرف ـ

  العتـــاد في التصرف أو ـ

  المــــــالي بالتصرف أو ـ

 والضوارب المدة .الهذ المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط

   : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعية

 ) الدولةساعتان ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار

02  )1  

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفين في بالتصرف

  1(  02 ) عتانالماليسا

 باللغة أو العربية باللغة سواءا اإلختبارات تجري :    9الفصل

  .المترشــــــح إختيار حسب الفرنسية

 كل إلى ويسند إثنيـن مصححين على اإلختباران يعرض :   10 الفصل

 20 )  والعشرين (  0 )  الصفــــر بين يتراوح مرقـــــم عدد إخـــتبار

 الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا ئيالنها العدد ويكون ( 

 تتم نقاط  ( 4 ) األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا.

 العدد ويكون آخرين إثنين مصححين قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  . األخرين الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا النهائي

 ) العشرين على  ( 6  ) تةالس دون عدد كل عن ينتج :11 الفصل

  .صاحبه رفض ( 20

 يحرز لم إن مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح اليمكن :12 الفصل

 األقل على نقطة  ( 20 ) بعشرين يقدر النقاط من مجموع على

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن

 هذه تساوت فإذا ، الصنف في ألقدمهم األولوية تكون اإلختبارات

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 مدة طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن اليمكن :13 الفصل

 كان مهما مستند والأي والمذكرات والنشريات الكتب اإلختبارات إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه

 قطعية بصفة ضبطه تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية التتبعات عن زيادة

  لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان

 ويقع الحق إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات   ( 5 ) خمس

 لجنة من وبإقتراح البلدية يسرئ من قرار بمقتضى التحجير هذا

 الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويقع اإلمتحان

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 قبل من نهائية بصفة المقبولين المترشحين قائمة تضبط :15 الفصل

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس

  . المحلية للجماعات سميةالر بالجريدة القرار هذا ينشر :16 الفصل

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 بقرار يتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  2020 سنة بعنوان العملة لسلك الترقيات من الحاجيات ضبط

 يتعلق    2020 ماي 13 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 أعلــــــى صنف إلى صنف من يتهمترق المزمع العملة عدد بضبط

  . 2020 سنـــة بعنوان سوسة زاوية بلدية لفائـــــــدة مباشـــــــرة

  ، اإلطـالع بعد سوســــــة زاويــــة بلديـــة رئيـــس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون لىوع

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته

  . 2011 سبتمبر  23

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر علىو 

   .سـوسة زاوية بلدية

 1998 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملــــة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعـــلق

   اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنـــــة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 الترسم و والترقية اإلنتداب آليات فتـــح و بضـــبط المتعلق 2019

  .بالبلديات
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 بتاريخ 14 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق كيفية حول 18/9/2019

  . والترقية تاإلنتدابا

 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  .2018 جــــــــوان

 26 بتاريخ 2020 لسنة األولى العادية الدورة جلسة محضر وعلى

  .2020 فيفري

  يلــي ما  قــرر

   

 إلى صنف من ترقـــــيتهم المزمع العملـــــة عدد يضبط : األول الفصل

 2020 سنة بعنــــــوان سوسة زاوية بلدية لفائدة شرةمبا أعلى صنــــف

  :التالي الجدول بــــيانات حسب

  : األولـى الوحدة عملة*1

 مباشرة أعلى صنف إلى ترقيتهم المزمع العملة الوحدةالصنفعدد

  باإلختيار

  00األولىالثالث

  : الثانية الوحدة عملة*2

 المراد العملة ددترقيتهمع المزمع للعملة الجملي الوحدةالصنفالعدد

 )باإلختيار ترقيتهم المراد العملة عدد مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

50%  )  

  040202الثانيةالرابع الوحدة

  130706الخامس

  050302السادس

  010100السابع

  : الثالثة الوحدة عملة*3

 المراد العملة ترقيتهمعدد المزمع للعملة الجملي الوحدةالصنفالعدد

 المراد العملة عدد(  %50 ) مهني إمتحان قطري عن ترقيتهم

  (  %50 )باإلختيار ترقيتهم

  000000الثالثةالثامن الوحدة

  000000التاسع

  000000العاشر

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الثاني الفصل

  2020 ماي 13 في سوسة زاوية

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد ارقر

 العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بالقرار

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين

  البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 يتعلق  2020 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان تنظيم وبرنامج كيفية بضبط

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين

 سوسة زاوية بلـــدية لــــفائدة العمومية لإلدارات المشـــترك اإلداري

   ، 2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاويـــــــــــة بلدية رئيس إن

  ، ـــــــــــــــالعاإلط بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات وميةالعم والمؤسسات

   المــــــــرسوم وخاصة تممته أو نقحته

  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى 

   .سـوسة زاوية بلدية

 1985 كتوبرأ 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

  . الموظفين إطارات ضــــــمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق

 1998 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك المتعلق

  . اإلدارية الصبغة ذات

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى 

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومية، لإلدارات

 2019 مرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمـــر على و

 الترسم و الترقيــــــــــــة و اإلنتداب آليات فتح و بضبط المتعلق

  .بالبلديات
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 جوان 28 بتاريخ لمنعقدا البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

  يلــي ما  قــرر

   

 المهني اإلمتحان وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل

 مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج

  .  البلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

 رتبة في لإلدماج المهني اإلمتحان في شاركي أن يمكن :   2 الفصل

  : المترسمون العملة إدارة مستكتب

  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ

 المدنية الخدمة في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا والذين ـ

  الترشحات ختم تاريخ عند

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ

  . الثانوي التعليم من األقل على لثالثةا

  األقل على األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ

  .أعاله إليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ

 من بقرار أعاله إليه المشار المهني اإلمتحان يفتح :    3 الفصل

 المحلية الجماعة إلى نظربال الراجعين األعوان ولفائدة البلدية رئيس

  :القرار هذا ويضبط.سواهم دون المعنية

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمـــــــة غلق تاريخ ـ

  اإلختبـــــارات إجــــــــراء تاريخ ـ

 وزير من بقرار المهنية اإلمتحانات لجنة تركيبة تضبط :     4 الفصل

  . والبيئة المحلية الشؤون

 إليه المشار المهني لإلمتحان المترشحين على يجب :   5 الفصل

 مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله

  : التالية بالوثائق

 والعسكرية المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ

 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي اإلقتضاء عند

  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل

  . العمومية الوظيفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخ ـ

   . صنفه في باألمر المعني ترسيم قرار من لألصل مطابقة من نسخة ـ

 قائمة قلق غلق بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :  6 الفصل

 اريخت معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  . الوصول أو اإلرسال

 في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :7   الفصل

 لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المهني اإلمتحان

  . المناظرة

  : التالية اإلختبارات على المهني اإلمتحان يشتمل :   8 الفصل

   الدولة ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار ـ1

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار ـ2

  الموظفين في بالتصرف ـ

  العتـــاد في التصرف أو ـ

  المــــــالي بالتصرف أو ـ

 والضوارب المدة .لهذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط

   : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة

  دةالضارباإلختبارالم نوعية

 ) الدولةساعتان ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار

02  )1  

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفين في بالتصرف

  1(  02 ) الماليساعتان

 غةبالل أو العربية باللغة سواءا اإلختبارات تجري :    9الفصل

  .المترشــــــح إختيار حسب الفرنسية

 كل إلى ويسند إثنيـن مصححين على اإلختباران يعرض :   10 الفصل

 20 )  والعشرين (  0 )  الصفــــر بين يتراوح مرقـــــم عدد إخـــتبار

 الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون ( 

 تتم نقاط  ( 4 ) األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا.

 العدد ويكون آخرين إثنين مصححين قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  . األخرين الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا النهائي

 ) العشرين على  ( 6  ) الستة دون عدد كل عن ينتج :11 الفصل

  .صاحبه رفض ( 20

 يحرز لم إن مترشح ألي النهائي بولبالق التصريح اليمكن :12 الفصل

 األقل على نقطة  ( 20 ) بعشرين يقدر النقاط من مجموع على

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة
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 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن

 هذه تساوت فإذا ، الصنف في ألقدمهم األولوية تكون اإلختبارات

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية

 مدة طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن اليمكن :13 الفصل

 كان مهما مستند والأي والمذكرات والنشريات الكتب اإلختبارات إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه

 قطعية بصفة ضبطه تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل

 قاعة من حاال المترشح طرد العام لحقل الجزائية التتبعات عن زيادة

  لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان

 ويقع الحق إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات   ( 5 ) خمس

 لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس من قرار بمقتضى التحجير هذا

 الذي الممتحن أو مالقي قبل من مفصل تقرير إعداد ويقع اإلمتحان

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 قبل من نهائية بصفة المقبولين المترشحين قائمة تضبط :15 الفصل

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس

  . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :16 الفصل

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد رقرا

 الداخلية المناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط ضبط بقرار

 زاوية بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج واإلمتحان بالمـلفات

  سوسة

 يتعلق   2020 أوت 25 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 المناظرة طريق عن شغورها سد دالمرا الخطط ونوعية عدد بضبط

 سنة بعـــنوان لإلدماج المهني واإلمتحان بالملفات للترقيـة الداخلية

  .سوسة زاوية لفائدة 2020

  ، اإلطـــــــــــــــالع ،بعد سوســــــة زاويــــــــــة بلديـــــــــة رئيــــــس إن

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد سومالمر وخاصة تممته أو نقحته

  . 2011 سبتمبر  23

 1985 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

  . الموظفين إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى 

   .سـوسة زاوية بلدية

 1998 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 ددع األمر وعلى

 العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك المتعلق

  . اإلدارية الصبغة ذات

 2018 ديسمبر 17 في المؤرخ2018 لسنة 1060 عدد األمر وعلى

 للجماعات الرسمية بالجريدة النشر وإجراءات صيغ بضبط المتعلق

 ذات والوثائق للقرارات المحلية للجماعات اإللكترونية وبالمواقع المحلية

  .وتعليقها الصلة

   

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291األمرعدد وعلى

  .بالبلديات الترسم و والترقية اإلنتداب آليات فتح و بضبط المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنـــــة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضـــبط قالمتعل 2020

  العمومية لإلدارات المشترك

 تطبيق كيفية حول 18/9/2019 بتاريخ 14 عدد المنشور وعلى

 والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكــام

  .بالبلديات

 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  .2018 ــــــوانجــ

 بضبط المتعلق  2020 ماي  13 بتاريخ المؤرخ البلدي القرار وعلى

 الداخلية المناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد

  .2020 سنة بعنوان لإلدماج واإلمتحان بالملفات

 المنعـــــقدة 2020 لســـنة الثالثة العادية الدورة جلسة محضر وعلى

  .  2020  جويلية 30 بتاريخ

  يلــي ما  قــرر

   

 13/05/2020 في المؤرخ البلدي القرار تنقيح يقع:األول الفصل

 طريق عن شغورها سـد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط والمتعلق

 2020 سنة بعنوان لإلدماج واإلمتحان بالمـلفات الداخلية المناظرات

  :التالي النحو على سوسة زاوية بلدية لفائدة

 التسديدعدد طريق2020 لسنة شغورها سد المراد الخطط لرتبةعددا

  بالملفات الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط
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  بالملفات داخلية مناظرة طريق عن %  0190 عام متصرف

  01باإلختيار الترقية طريق عن  % 10

  بالملفات داخلية مناظرة طريق عن %  0290رئيس متصرف

  01باإلختيار الترقية طريق عن  % 10

  بالملفات داخلية مناظرة طريق عن %  0190متصرف

  01باإلختيار الترقية طريق عن  % 10

  بالملفات داخلية مناظرة طريق عن %  0190 تصرف كاتب

  01باإلختيار الترقية طريق عن  % 10

  01لإلدماج مهني إمتحان طريق عن01إدارة مستكتب

  بالملفات ةداخلي مناظرة طريق عن %  0190رئيس مهندس

  01باإلختيار الترقية طريق عن  % 10

  .2020 مـــــــــاي 13 بتاريخ البلدي القــــــرار يلغي  : الثاني الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب  : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا نشر يقع  : الرابع الفصل

  .المحلية

  2020 أوت 25في سوسة زاوية

  بلدية رئيس 

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 بالسلك رئيس مهنــــدس رتبـــــة إلى للترقية بالملفات الداخلية بالمناظرة

  القرار هذا ألحكام وفقا العمومية  اإلدارات لمهندسي المشترك

 25  في مؤرخ سوسة ـزاوية بلدية رئيس من                  

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق  2020 أوت

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة إلى للترقية

  .سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية

   ، ســــــوسة بزاويــــة البــــلدي المجلـــــس رئيــــس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع دبع

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

  . 2011 ديسمبر  23 في المؤرخ 2011

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى 

   .سـوسة زاوية بلدية

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 القانون وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات

  .2014 جوان 3 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد وعلى

  .والترسيم يةوالترق اإلنتداب وآليات صيغ بضبط

 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

  يلــي ما  قــرر

 رتبـــــة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل 

   اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهنــــدس

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشتــــرك بالسلك رئيس مهندس رتبة

 ـ خمس شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون األول المهندسون

  أقدمية سنــوات ـ 5

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على

 أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة فتحت :الثالث الفصل

  . والبيئة المحلية الشؤون وزير من بقرار

  : القرار هذا ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاريخ ـ

  المناظرة لجنة إجتماع تاريخ ـ

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 هذه وتسجل اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا

 وتكون المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب

  : التالية بالوثائق مصحوبة
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  ذاتيـــــــــــــة سيرة ـ

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف ـ

  باإلدارة

 التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح قبل من عدادهإ يتم تقرير ـ

   األخيرتين السنتين خالل بها قام

 ـ ملتقيات في المشاركة)  الترشحات قائمة ختم لتاريخ السابقتين

 من نسخة اإلقتضاء وعند  ( تكوينية دورات ـ ندوات ـ محاضرات

 اتبمالحظ مصحوبا التقرير هذا ويكون والمنشورات والبحوث األعمال

  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :الخامس الفصل

 معرفة على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاريخ

 إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى :السادس الفصل

 بها قام التي لألنشطة تقييما ـ 20 ـ وعشرين ـ 0 ـ بين يتراوح عدد

 قائمة ختم لتاريخ السابقتين األخيرتين السنتين خالل المترشح

  : على باإلعتماد الترشحات

  العمل تنظيم ـ

  الخدمة نوعية ـ

   والبحوث والتأطير التكوين أعمال ـ

  عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ـ

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة ركيبةت تضبط : السابع الفصل

 هذه وتتولى والبيئة المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة

  المناظرة في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح ـ

  المترشحين ملفات وتقييم دراسة في إعتمادها المزمع المقاييس ضبط ـ

  ـ 20 ـ وعشرين ـ 0 ـ صفر بين يتراوح مترشح للك عدد إسناد ـ

  ترقيتهم المزمع لألعوان النهائية القائمة إقتراح ـ

 ترتيب أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامـن الفصل

 ، عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين

 تكون اطالنق من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا

  .سنا ألكبرهم األولوية

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :  التاسع الفصل

  رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بلدية رئيس قبل من العمومية اإلدارات لمهنـــــدسي المشترك بالسلك 

  . سوسة زاوية

 للجماعات الرسميـــــة بالجريدة ـــــرارالقـ هذا ينشـــــــــر : العاشر الفصل

  .المحليـــــــة

  2020 أوت 25 سوسة زاوية

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بالسلك رئيس مهنــــــدس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية بمناظرة

  سوسة زاوية بلدية لفائدة العـــــمومية داراتاإل لمهندسي المشترك

 أوت 25  في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من                  

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح يتعلق   2020

 العمومية اإلدارات لمهندسي  المشترك بالسلك رئـــــــــيس مهنـــــدس

  .2020 سنة بعنوان سوسة زاوية بلدية لفائدة

   ، ســــــوسة زاوية بلدية رئيــــس إن

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي لنظاما بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى 

   .سـوسة اويةز بلدية

 المتعلق 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 األمر وعلى

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية

  .2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمرعدد وعلى

  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 ونوعية عدد حول 2020 ماي 13 في المؤرخ البلدي القرار وعلى

 بالملفات الداخلية المناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط

   .2020 سنة بعنوان لإلدماج المهني واإلمتحان
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  2020 أوت 25 في المؤرخ  سوسة زاوية بلدية رئيس رقرا وعلى

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 لفائدة العمومية اإلدارات لمهنــــــدسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

  .2020 سنة بعنوان سوسة زاوية

 جوان 28 اريخبت المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

  يلــي ما  قــرر

   

   2020 نوفمبر 30 يوم سوسة زاوية ببلدية تفتح :األول الفصل

 مهنــــــدس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام

 بلدية لفائدة العـــــمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس

  .سوسة زاوية

 ـ واحدة لخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  ـ 01

   2020 أكتوبر 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :الرابع الفصل

  2020 أوت 25   في سوسة زاوية

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية بمناظرة

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  قــــــــــــرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس من

 تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية تبالملفا داخلية مناظرة بفتح

 سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

  سوسة، زاوية بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلية، لجماعاتا بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الـــــدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى

  .سـوسة زاوية بلدية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فيفري

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بضبط يتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس وعلىقرار

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 جوان 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

2018.  

 وتأ 25 بتاريخ سوسة زاوية بلدية وعملة اعوان مجموع قرار وعلى

2020.  

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلية مناظرة ولفائدتها سوسة زاوية ببلدية يفتح :األول الفصل 

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  .(1) ةواحد بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل 

 األيام و 2020 نوفمبر 30 يوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالية

  2020 اكتوبر 30 يوم الترشحات قائمة غلق يقع :4 الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا نشر يقع :5 الفصل

  2020 سبتمبر 11 : في سوسة زاوية

  بلدية رئيس

  التومي  يوسف
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  نيالها سيدي

  

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك 

  2020 سبتمبر 11  في مؤرخ  الهاني سيدي بلدية  رئيس من

 رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  متصرف

  . 2020 سنة بعنوان  الهاني سيدي 

 الدستورالجمهورية على  إطالعه بعد الهاني سيدي بلدية رئيس إن

        ،  التونسية

 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

  المحلية، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018ماي09

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية  الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي  النصوص جميع على

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 

 1994 مارس07  في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر على و

  ، الهاني سيدي بلدية بإحداث المتعلق

 2020فيفري25 في المؤرخ 2020لسنة  ـدد115عـ األمر على و

 المشترك  ارياإلد بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  ، تممته أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 رتب مختلف إلى اإلستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 أوت 24  في المؤرخ  لهانيا سيدي بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة  طريق عن ترقيتهم المزمع األعوان مجموع  بضبط المتعلق

 ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائية  للترقية بالملفات الداخلية

  .2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري السلك

 2018 جوان 26 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

،  

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار لىوع

  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

 29  في المؤرخ الهاني سيدي بلدية أعوان مجموع ضبط قرار وعلى

   2020 فيفري

  ،2020 لسنة البلدية ميزانية على و

  مايلي قــرر

 داخلية مناظرة تهالفائد و الهاني سيدي ببلدية يفتح: االول الفصـل

  اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  .(02) بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

 أكتوبر 08 الخميس يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل

2020.  

 2020 نوفمبر09 االثنين يوم المناظرة لجنة تجتمع  : بعالرا الفصل

  الموالية األيام و

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  : الخامس الفصل

  .المحلية

   2020 سبتمبر 11 في الهاني سيدي

  بلدية رئيس

  جليطي  محمد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك رئيس 

2020  

  2020 سبتمبر 11  في مؤرخ  الهاني سيدي بلدية  رئيس من

 رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك رئيس متصرف

  . 2020 سنة بعنوان  الهاني سيدي  بلدية

 الدستورالجمهورية على  إطالعه بعد الهاني سيدي بلدية رئيس إن

        ،  التونسية

 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

  المحلية، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018ماي09

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية  الجماعات

 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي  النصوص جميع على

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 
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 1994 مارس07  في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر على و

  ، الهاني سيدي بلدية بإحداث المتعلق

 2020فيفري25 في المؤرخ 2020لسنة  ـدد115عـ األمر على و

 المشترك  اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  ، تممته أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية لإلدارات

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 رتب مختلف إلى اإلستثنائية للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 أوت 24  في المؤرخ  الهاني سيدي بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة  طريق عن ترقيتهم المزمع األعوان مجموع  طبضب المتعلق

 ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائية  للترقية بالملفات الداخلية

  .2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري السلك

 2018 جوان 26 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

،  

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى

  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

 29  في المؤرخ الهاني سيدي بلدية أعوان مجموع ضبط قرار وعلى

   2020 فيفري

  ،2020 لسنة البلدية ميزانية على و

  مايلي قــرر

 داخلية مناظرة لفائدتها و الهاني سيدي ببلدية يفتح: االول الفصـل

  اإلداري بالسلك رئيس  متصرف رتبة إلى نائيةاإلستث للترقية بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

(01).  

 أكتوبر 08 الخميس يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل

2020.  

 2020 نوفمبر  09 ثنيناال يوم المناظرة لجنة تجتمع  : الرابع الفصل

  الموالية األيام و

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  : الخامس الفصل

  .المحلية

   2020 سبتمبر 11 في الهاني سيدي

  بلدية رئيس

  جليطي  محمد

  المنارة بنبلة

  

 يتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى بالملفات االستثنائية رقيةللت داخلية مناظرة فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك رئيس

 يتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ المنــارة بنبلة بلدية رئيس من

 متصرف رتبة إلى بالملفـات االستثنائية للترقية داخلية منـاظرة بفتح

 بنبلة بلدية فــائدةل العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس

  .2020 سنة بعنوان المنارة

  المنــــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القـانون وعلى

  المحلية، الجمــاعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى

 والجماعــات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلديةل المحدث 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى

  والمنـارة، بنبلة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى

  بالبلديــات، والترسيم والترقية االنتداب وآليـات صيغ بضبط المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخـص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومية، لإلدارات شتركالم

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري

 جويلية 12 بتاريخ المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى

2018،  

 في المؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية وعملة أعوان موعمج ضبط قرار وعلى

  ،2019 ديسمبر 19

 سبتمبر 11 في المؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 للترقية بالملفــات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020

 تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية

  ،2020 سنة بعنوان المنــارة بنبلة بلدية لفائدة العمومية
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  :يلـي مــــا قـــــــّرر

 واأليــام نوفمبر 16 يوم المنارة بنبلة ببلدية تفتح :األول الفصل

 متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفـت داخلية مناظرة الموالية

 أعوانها لفـائدة ةالعمومي لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس

  .سواهم دون بالنظر لها الراجعين

  .(02) بخطتين شغورها سد المراد الخطط عـدد حـّدد :الثاني الفصل

  .2020 أكتوبر 16 يوم الترشحـات قــائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد ضبط بقرار

  2020 سنة بعنوان بالملفات االستثنئية للترقية الداخلية المناظرة

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئيس من

 المناظرة طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عـدد بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك بالملفات االستثنــائية للترقية الداخلية

  .2020 سنة بعنوان المنـــارة بنبلة بلدية لفـائدة العمومية لإلدارات

  المنـــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القـانون وعلى

  لمحلية،ا الجمـاعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

 لسنة 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2011 تمبرسب 23 في المؤرخ 2011

 لبلدية المحدث 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى

  والمنـارة، بنبلة

 2019 مـارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى

  بالبلديــات، والترسيم والترقية االنتداب وآليـات صيغ بضبط المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخـص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري

 جويلية 12 بتاريخ المنتخب البلدي المجلس يبتنص محضر وعلى

2018،  

  ،2020 لسنة التصرف بميزانية الالزم االعتماد يتوفر أنه وحيث

  :يلـي مــــــا قـــــــــّرر

 عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عـدد يضبط :وحيد فصل

 ةسن بعنوان بالملفـــات االستثنـائية للترقية الداخلية المنــاظرات طريق

  :التــالي النحو على المنـارة بنبلة بلدية لفــائدة 2020

  :العمومية لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

 طريق    2020 لسنة شغورها سد المراد الخطط عدد  الرتبة    

 المناظرة طريق عن تسديدها المزمع الخطط عدد         التسديد

  ملفاتبال االستثنائية للترقية الداخلية

                            02                 رئيس متصرف

                                  استثنــائية ترقية % 100 -  

       02  

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة لجنة تركيبة بقرار

  2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

 يتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية رئيس من

 رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية منـــاظرة لجنة بتركيبة

 لفــائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

  .2020 سنة بعنوان المنارة بنبلة بلدية

  المنـــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القـانون وعلى

  المحلية، الجمـاعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى

 والجماعات الدولة ألعوان العام األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسـات المحلية



  65عــــــدد   2020سبتمبر  25 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3918صفحــة 

 لسنة 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 لبلدية المحدث 1966 ريلأف 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى

  والمنـارة، بنبلة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد الحكومي األمر وعلى

 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديـات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك لخـصا األسـاسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري

 جويلية 12 بتاريخ المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى

2018،  

 سبتمبر 11 في المؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 بالملفـــات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنــائية للترقية

  ،2020 سنة بعنوان المنــــارة بنبلة بلدية لفــائدة العمومية لإلدارات

 سبتمبر 14 في المؤرخ المنــارة بنبلة بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 إلى االستثنــائية للترقية بالملفــات داخلية مناظرة بفتح المتعلق 2020

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

  ،2020 سنة بعنوان المنــــارة بنبلة بلدية

  :يلـي ــــام قـــــــّرر

 للترقية بالملفـات الداخلية المنـاظرة لجنة تتركب :األول الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنــائية

  :الســـــادة من 2020 سنة بعنوان المنـــارة بنبلة بلدية لفـائدة العمومية

                                    ينوبه من أو البلدية رئيس -

  رئيس     

                         العامة بالكتابة المكلف أو العام الكاتب -

  عضو

  عضو ينوبه من أو المنستير بوالية البلدية الشؤون دائرة رئيس -

                         والمالية اإلدارية الشؤون مصلحة رئيس -

  عضو

  عضو طبلبة بلدية عـام تبكــا - رئيس متصرف - المجاهد خميس -

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل

 مشموالت من التي األعمال بمختلف للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  .اللجنة أعضاء

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

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

 تعلقي 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني االمتحان لجنة تركيبة بقرار

  2020 سنة بعنوان المنارة بنبلة بلدية لفائدة مباشرة أعلى

 يتعلق 2020 سبتمبر 09 في مؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئيس من

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني االمتحـــان لجنة بتركيب

  .2020 سنة بعنوان المنـــارة بنبلة بلدية فـائدةل مبــاشرة

  المنـــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األســـاسي القــانون وعلى

  المحلية، الجمــــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 ديسمبر 12 في رخالمؤ 1983 لسنة 112 عـــدد القـــــــانون وعلى

 الدولة ألعوان العــــــام األسـاسي النظــــــام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسســـــات المحلية والجمــــــــاعات

 المرسوم وخـــــاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 فـي المؤرخ 2011 لسنة 89عــدد

 لبلدية المحدث 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـــدد األمر ىوعل

  والمنـــــارة، بنبلة

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عــدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األســـــاسي النظـام بضبط المتعلق 1998

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسســـات المحلية والجمـاعات

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عــدد األمر لىوع

 الدولة عملة سلك أصناف درجـــات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسســـــات المحلية والجمــــــاعات

  التأجير، ومستويـــــات

 2014 فيفري 24 في المؤرخ الداخلية وزير السيد مقرر وعلى

 المهنية واالمتحانـــــات االختبـــــارات وبرنـــامج نظام بضبط المتعلق

  المحلية، الجمـــــاعات عملة وترقية النتداب

 المدونة المتضمن 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 لعملة واالنتداب الترقية وشروط والمشموالت الخطط وترتيب المهنية

  لبلديـــات،وا الجهوية المجـــالس



  3919صفحـة   2020 سبتمبر 25 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   65عـــــدد 

 2020 سبتمبر 09 في المؤرخ المنــــارة بنبلة بلدية رئيس مقرر وعلى

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحـــان بفتح المتعلق

  ،2020 سنة بعنوان مبـــاشرة

  يلـي مــــــا قـــــــّرر

 صنف من العملة لترقية المهني االمتحــــان لجنة تتركب :األول الفصل

   :والسيدات الســـــادة من المنـــــارة بنبلة ببلدية مبـــاشرة أعلى صنف إلى

  اللجنة رئيس        ينوبه من أو البلدية رئيس -

  عضو للبلدية العـــــام الكــاتب السيد -

 الشؤون مصلحة رئيسة :مستشار متصرف)عائشة بن حنان السيدة -

  عضو(والمالية اإلدارية

  عضو(الفنية المصلحة رئيسة :رئيس تقني) مةسال نجالء السيدة -

 آخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :الثاني الفصل

 من هي التي األعمـــال بمختلف للقيــــام وذلك القرار هذا يشملهم لم

  .اللجنة أعضاء مشموالت

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار

  2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئيس من

 إلى االستثنائية للترقية الملفــاتب الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

  .2020 سنة بعنوان المنــارة بنبلة بلدية

  المنــــــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 فـي المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القــانون وعلى

  المحلية، الجماعـات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األســاسي النظام بضبط المتعلق 1983

 وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسـات المحلية والجماعــات

 لسنة 89 عـدد ومالمرس وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 لبلدية المحدث 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى

  .والمنـارة بنبلة

 2019 مـــارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى

  بالبلديــات، والترسيم والترقية االنتداب وآليـات صيغ بضبط المتعلق

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد حكوميال األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخـص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومية، لإلدارات المشترك

 بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائية للترقية التناظر وكيفية مقاييس

  العمومية، لإلدارات مشتركال اإلداري

 جويلية 12 بتـاريخ المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى

2018،  

  :يلـي مـــا قـــــــّرر

 إلى االستثنائية للترقية بالملفـات الداخلية المنـاظرة تنظم :األول الفصل

 وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

  .لقرارا هذا ألحكام

 للترقية بالملفـات الداخلية للمنـاظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية

 في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إليه المشار العمومية

 هذه في األقل على أقدمية سنوات (4) أربع شرط فيهم والمتوفر رتبهم

  .الترشحــات ختم تـاريخ في لرتبةا

 رئيس من بقرار أعاله اليها المشار الداخلية المنــاظرة تفتح :3 الفصل

  .سواهم دون المنــارة بنبلة بلدية أعوان ولفائدة البلدية

  :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عـدد -

  الترشحــات، قـــائمة غلق تـاريخ -

  المنــاظرة، جنةل اجتمــاع تـاريخ -

 أن أعاله اليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 بالوثـائق مصحوبة المنارة بنبلة بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا

  :التــالية

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضاة الخدمــات في قــائمة -

  االنتداب، قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  الحــالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل بقةمطا نسخة -



  65عــــــدد   2020سبتمبر  25 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3920صفحــة 

 للمعني إدارية حــالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  باألمر،

 سجل ختم تــاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

  .الترشحــات

 أعاله إليها المشار الداخلية المنـاظرة لجنة تركيبة تضبط :5 الفصل

 اللجنة هذه وتتولى المنارة بنبلة بلدية رئيس من قرار بمقتضى

  :بالخصوص

  .عليها المعروضة الملفـــات تقييم -

  .ترقيتهم المقترح األعوان في قـائمة إعداد -

 تقييم أعاله إليها المشـار الداخلية المنـاظرة لجنة تتولى :6 الفصل

  :التـالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، لعــامةا األقدمية -

  للمترشح، الحالية الرتبة في األقدمية -

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المنــاظرة لجنة تتولى :7 الفصل

 في قــائمة وإعداد القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفــات

  .ترقيتهم المقترح األعوان

 المنــاظرة في ئيانها المقبولين المترشحين قــائمة تضبط :8 الفصل

 لجنة من وباقتراح المنــارة بنبلة بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المنــاظرة

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عـدد ضبط بقرار

  2020 سنة بعنوان شرةمبا

 يتعلق 2020 سبتمبر 09 في مؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئيس من

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عـدد بضبط

  .2020 سنة بعنوان

  المنـارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عـدد األســـاسي القــانون وعلى

  المحلية، الجمــــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القـــانون وعلى

 الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسســــات المحلية والجمـاعــــات

 عــدد المرسوم وخـــاصة تممته أو نقحته لتيا النصوص جميع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 175 عـــدد األمر وعلى

  المنـــــــــارة، بنبلة بلدية بإحداث المتعلق

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عـــدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخـاص األســـــاسي ظـامالن بضبط المتعلق 1998

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسســـــات المحلية والجمـاعــــــات

 2014 فيفري 24 في المؤرخ الداخلية وزير السيد مقرر وعلى

 المهنية واالمتحانـــــات االختبـــــارات وبرنـــامج نظام بضبط المتعلق

  المحلية، الجمـــــاعات عملة وترقية النتداب

 المدونة المتضمن 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 لعملة واالنتداب الترقية وشروط والمشموالت الخطط وترتيب المهنية

  والبلديـــات، الجهوية المجــــالس

  ،2020 لسنة التصّرف بميزانية الضروري االعتمــــاد يتوفر أنه وحيث

  يلـــي ـامـــ قـــــّرر

 2020 سنة بعنوان ترقيتهم المزمع العملة عـدد يضبط :األول الفصل

   :التـــــالي الجدول بيــــانـــــات حسب

  :الثــــانية الوحدة ضمن (1

 ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد    الصنف          الوحدة   

 (% 50) مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عـدد      

  (% 50) باالختيار ترقيتهم المراد العملة عـدد       

                01                الرابع الصنف  الثانية الوحدة

                                       01                  

                                              00  

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان
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 بفتح يتعلق 2020 سبتمبر 09 في مؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئيس من

 بعنوان مباشرة لىأع صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحـــــان

  .2020 سنة

  المنــــارة، بنبلة بلدية رئيس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األســـاسي القــانون وعلى

  المحلية، الجمــــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القـــــــانون وعلى

 الدولة ألعوان العــــــام األسـاسي النظــــــام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسســـــات المحلية والجمــــــــاعات

 المرسوم وخـــــاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

  ،2011 سبتمبر 23 فـي المؤرخ 2011 لسنة 89عــدد

 لبلدية المحدث 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـــدد األمر وعلى

  والمنـــــارة، بنبلة

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عــدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األســـــاسي النظـام بضبط المتعلق 1998

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسســـات المحلية والجمـاعات

 ديسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عــدد األمر وعلى

 الدولة عملة سلك أصناف درجـــات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسســـــات المحلية والجمــــــاعات

  التأجير، ومستويـــــات

 2014 فيفري 24 في المؤرخ الداخلية وزير السيد مقرر وعلى

 المهنية واالمتحانـــــات االختبـــــارات وبرنـــامج نظام بضبط المتعلق

  المحلية، الجمـــــاعات عملة وترقية النتداب

 المدونة المتضمن 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 لعملة واالنتداب الترقية وشروط والمشموالت الخطط وترتيب المهنية

  والبلديـــات، الجهوية المجــــالس

 عــدد بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 09 في المؤرخ لمقررا وعلى

 بنبلة ببلدية مبــــاشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة

  ،2020 سنة بعنوان المنـــارة

  يلـي مــــا قــــّرر

 العملة لترقية مهني امتحـــان المنــــارة بنبلة ببلدية يفتح :األول الفصل

 الجدول لمقتضيات وفقا وذلك مبــــاشرة أعلى صنف إلى صنف من

   :التالي

  :الثــــانية الوحدة ضمن (1

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة إليهاعـدد الترقية سيتم التي األصناف

  مهني امتحـان

                                       الرابع الصنف         

01  

 2020 نوفمبر 10 يوم هنيةالم االمتحـــانــــات تجرى :الثاني الفصل

  .الموالية واأليـــام

  .2020 أكتوبر 10 يوم الترشحــــات قــــــائمة ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس

  مبارك  االسعد

  

  الفحول عميرة

  

 بغلق يتعلق 2020 ماي 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  2019 ميزانية

  .2019 ميزانية غلق على باإلجماع المجلس صادق

  بلدية رئيس

  السوسي  جمال

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

 يتعلق 2020 جويلة 23  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 بعنوان المهن بعض لتعاطي العام الطريق اشغال رخص معلوم بطرح

  . 2020 سنة

 13807 عدد المحلية الشؤون وزير السيد مكتوب على بناءا و

 و الموارد بعض بطرح متعلقال 2020 جوان 24 في المؤرخ 2020/

  . البلدية المعاليم

 24 في المؤرخة البلدي للمجلس االستثنائية الجلسة محضر على و

  . 2020 جويلية

 االقتصادية اآلثار لتخفيف الفحول بعميرة البلدي المجلس من سعيا و

  . العام الصحي الحجر عن الناتجة

 العام لطريقا اشغال رخص معلوم طرح على باإلجماع المجلس صادق

  . 2020 سنة بعنوان المهن بعض لتعاطي

  بلدية رئيس

  السوسي  جمال
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------------------  

 بضبط يتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  القدم كرة لفرق الفحول بعميرة البلدي الملعب كراء تعريفة

 ما لقدما كرة لفرق الفحول بعميرة البلدي الملعب كراء تعريفة تضبط 

  : يلي كما الفحول عميرة البلدية المنطقة فرق عدى

  الصنفالمعلوم

   الواحدة الحصة عن دينارا 15: األداني  و المدارس

   الواحدة الحصة عن دينارا 30: األواسط و األصاغر

   الواحدة الحصة عن دينارا 60 :            األكابر

  بلدية رئيس

  السوسي  جمال

  

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

 يتعلق 2019 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 و زواج عقود إبرام بمناسبة الجلسات قاعة كراء معلوم تعريفة بضبط

  العائلية الحفالت رخص تعريفة

 بضبط المتعلق و 2016 ديسمبر 29 في المؤرخ القرار تنقيح يتم

 و استخالصها في الفحول عميرة لبلدية المرخص المعــــــــاليم

   اعاله المذكور 805 باألمر عليها المنصوص

 من العائلية األفراح بمناسبة المنظمة الحفالت رخص في بالترفيع ذلك و

  . الليلة او اليوم في دينار 25 إلى الليلة أو اليـــوم في دينار 15

 بضبط المتعلق 2002 جوان 17 في المؤرخ القرار  تنقيح يتم ـ 

 الترفيع .الزواج عقود ابرام بمناسبة الجلسات قـــاعة كراء مقابل معلوم

 من الزواج عقود ابرام بمناسبة الجلسات قاعة كراء مقابل معلوم في

  . عقد كل عن دينارا 60 إلى عقد كل عن دينارا 20

  بلدية رئيس

  السوسي  جمال

  صفاقس

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية اظرةالمن تنظيم كيفية بقرار

  رئيس

                                                            

 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار                 

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 سبتمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس صرفمت رتبة إلى  للترقية

  .صفاقس بلدية لفائدة العمومية

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 سمبردي 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث قالمتعل 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و  االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 ارياإلد بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   ، العمومية لإلدارات المشترك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

  .القرار هذا

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

 المتوفر و رتبهم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إليه

 في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ

 بقرار أعاله يهاإل المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ  -
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  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -

 أن أعاله إليها ارالمش للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى االداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص -  

 التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي االقتضاء عند العسكرية

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة  -    

  الحالية،

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -      

  باألمر، للمعني

 دورات أو الملتقيات في اركةالمش شهائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 الوحدات في     النجاح وشهائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

 (5)للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في عليها المتحصل القيمية

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات

 بها قام التي األنشطة يتضمن المترشح قبل من اعداده يتم تقرير -

 في المشاركة)   المناظرة فتح لسنة لسابقتينا السنتين خالل

 و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء وعند (...ملتقيات،محاضرات

 التي االدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا المنشورات،ويكون

  .المترشح اليها ينتمي

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ كوني و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق مله المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر - 

  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم - 

  الغرض،

  قبولهم، يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح - 

 تقرير تقديم المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى : 7 الفصل

 فتح لسنة تينالسابق السنتين خالل المترشح بها قام التي األنشطة في

   :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظيم - 

  الخدمة، نوعية - 

  البحوث، و التأطير و التكوين أعمال - 

  عليها، المتحصل النتائج و المنجزة األعمال - 

  .(20)العشرين و (0)بين يتراوح عددا المترشح الى ويسند

 تقييم عالهأ إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  : التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمية  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -

  أعاله، 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير  -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس

 والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -

 يتم ال ،و 20من 10 عن العدد يقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إليه

   ذلك، من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى ييسمقا إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل

 حسب المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 لجنة من باقتراح و  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

                                                            

  البلديــــــة رئيـــــس 

  اللومي منير
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------------------  

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   ةلسن 8 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

  مستشار

   

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 مستشار متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك

   .2020 سنة بعنوان

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  اقس،صف

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و     االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   ، العمومية داراتلإل المشترك

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 31 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 متصرف رتبة الى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار

2020.  

  خطط (02 ) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 أكتوبر 13 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

                                                            

  البلديــــــة رئيـــــس              

  للومـــيا منيـــر          

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  مستشار

                                                            

                         

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس نم قــــــــــرار

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .صفاقس

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو تهنقح التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و     االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  لبلديات،با

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   ، العمومية لإلدارات المشترك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر
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 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل مستشار متصرف

  .القرار هذا ألحكام

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون المتصرفون أعاله إليه المشار

 تاريخ في الرتبة هذه في  األقل على أقدمية نواتس (5) خمس شرط

  .الترشحات ختم

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ ـ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 والعسكرية المدنية للخدمات الالزمة لحججبا ومدعم مفصل تلخيص  -

 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي االقتضاء عند

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل

  العمومية، الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة  -    

  الحالية،

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -      

  باألمر، للمعني

                      العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة  -

                                                      

 العون على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ  -      

 خلو تثبت شهادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات (5) للخمس

  تأديبية، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 الوحدات في     النجاح وشهائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

 (5)للخمس المستمر وينالتك مراحل إطار في عليها المتحصل القيمية

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات

 المترشح يعده تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير  -

 لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن

 مصحوبا التقرير ويكون وتحسينها تطويرها مقترحات و المناظرة فتح

  للمترشح رالمباش الرئيس بمالحظات

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر  -

  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم  -

  الغرض،

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح  -

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 المنوطة للمهام العون أداء عن يعبر (20) والعشرين (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في وإتقانه وانضباطه بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  : التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمية  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -

  التعليمي، المستوى أو العلمية الشهائد  -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس والمواظبة السيرة  -

  أعاله، 4 بالفصل يهإل المشار النشاط تقرير  -

 والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -

 يتم ال ،و20من 10 عن  العدد يقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إليه

   ذلك، من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة مكني المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 حسب المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان حصلت وإذا شغورها سد المراد الخطط عدد
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 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 لجنة من باقتراح و  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

                                                            

  البلديــــــة رئيـــــس              

  اللومـــي منيـــر              

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

  متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

   

 يتعلق 2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

  . 2020 سنة بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

   

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 ةلسن 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص اسياألس النظام بضبط المتعلق 2020

   ، العمومية لإلدارات المشترك

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 31 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 رتبة الى      للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

2020.  

  .خطط (08) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 أكتوبر 13 يوم الترشحات ةقائم ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

                                                       

  البلديــــــة رئيـــــس

  ـــياللوم منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

  مساعد متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من  قــــــــــرار

  مساعد تصرفم رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

    

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 نةلس 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات
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 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 يف المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و     االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومية لإلدارات المشترك

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف

  :ــييلــــــ ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 31 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 رتبة الى      للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

 بعنوان العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف

  .2020 سنة

  .خطط (04) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  . 2020 أكتوبر 13 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

                                                 . المحلية

          

  البلديــــــة رئيـــــس                                            

  اللومـــي منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  رئيس مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

   

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من  قــــــــــرار

 رئيس مهندس رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 صفاقس بلدية لفائدة  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

   .2020 سنة بعنوان

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي لقانونا على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و

 لمهندسي كالمشتر بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية، اإلدارات

  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس رقرا على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  . العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 23 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 مهندس رتبة الى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

 سنة بعنوان  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس

2020.  

 خطة (01) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .واحدة

  .2020 أكتوبر 23 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس         

  اللومـــي منيـــر

------------------  
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 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  أول رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية ةالمناظر فتح بقرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالسلك  أول رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 سنة بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

2020.  

  االطالع، بعد صفاقس بلدية يسرئ إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و يةالمحل الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و  االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئيس تقني

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1264 عدد صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح المتعلق 2020

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئيس

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1264 عدد القرار يلغى :األول الفصل

  .أعاله اليه المشار 2020

 و 2020 نوفمبر 23 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :2 الفصل

 أول رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .(02) بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :3 الفصل

  .2020 أكتوبر 23 يوم تالترشحا قائمة ختم يقع :4 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :5 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

   المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس                      

   اللومـــي منيـــر                       

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

  رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . 2020سنة

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية اثبإحد المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و  االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لإلدارات المشترك تقنيال بالسلك رئيس تقني
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  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 23 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .(02) بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد دحد :2 الفصل

  . 2020 أكتوبر 23 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

                                                            

  البلديــــــة رئيـــــس           

  اللومـــي منيـــر           

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس لديةب رئيس من قــــــــــرار

 بالسلك أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 سنة بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

2020.  

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر تممته،خاصة أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و  االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 2020 سبتمبر 11 في رخالمؤ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 23 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات ليةداخ مناظرة الموالية األيام و

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .(02) بخطتين شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 أكتوبر 23 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و ليةالمح للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس                              

    اللومـــي منيـــر                                         

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

  تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

  .صفاقس ديةبل لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،
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 1999 أفريل 12 يف المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر تممته،خاصة أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط علقالمت 2019

  بالبلديات،

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 إلى للترقية بالملفات ليةالداخ للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 المساعدون العمومية لإلدارات المشترك االتقني بالسلك تقني رتبة

 سنوات (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون التقنيون

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 التلخيص هذا يكون و       المترشح بها قام التي االقتضاء عند

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعنى إدارية حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة تالقرارا من نسخ-

 (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 رتبة في التسمية منذ دارةاإل قبل من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك

  .تقني مساعد

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

  .البيئة و المحلية شؤونال وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر رئيسال يتولى :7 الفصل

 المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المترشحين ملفات

  مترشح،لل العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  للمترشح، التعليمي المستوى أو الشهائد-

 منذ اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-

  تقني، مساعد رتبة في التسمية

  المواظبة، و السيرة-

 7 بالفصل إليه المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

 المترشح قبول يتم ال و   ،20من 10 عن العدد يقل ال نأ أعاله،على

  ذلك، من أقل عدد على المتحصل

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و 

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 الجدارة حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا لمعروضةا

 تعطى التساوي حالة في و عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا
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 تعطى أقدميتهم تساوت إذا و الرتبة في األقدمية حسب األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية

 رالمشا المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

  .المناظرة لجنة من باقتراح و صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي منيـــر      

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

  تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 تقني مساعد رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2020 سنة

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 يسمبرد 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث لقالمتع 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لىع و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 23 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 مساعد رتبة الى  للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .خطط (03) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 أكتوبر 23 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

  البلديــــــة ـسرئيــــ            

  اللومـــي منيـــر                                         

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  رئيس

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس

  .صفاقس

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستور، على

 ماي 09 يف المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد لمرسوما خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،
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 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و

 لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة تممته أو نقحته التي لنصوصا جميع وعلى العمومية، اإلدارات

  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و  االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية ناظرةالم تنظم :األول الفصل

 وفقا العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس

  .القرار هذا ألحكام

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة

 والمتوفر رتبهم في المترسمون األول مهندسونال أعاله إليه المشار

 في  الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية يةالمحل

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرات لجنة اجتماع تاريخ  -

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس بلديةل المركزي الضبط

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص    -  

 التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي االقتضاء عند العسكرية

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة  -    

  الحالية،

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -      

  باألمر، للمعني

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 داتالوح في     النجاح وشهائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

 (5)للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في عليها المتحصل القيمية

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات

 المترشح يعده تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير  -

 لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن

 مصحوبا التقرير ويكون وتحسينها تطويرها مقترحات و المناظرة فتح

  للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

              .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار ضىبمقت

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -

 ملفات وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط -

  المترشحين،

  .ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح -

 عدد إسناد المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى : 7 الفصل

 بها قام التي لألنشطة تقييما (20) وعشرين (0) صفر بين يتراوح

  :على باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح

  العمل، تنظيم - 

  الخدمة، نوعية - 

  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال - 

  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال - 

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  : التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمية  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -

  أعاله، 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير  -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة كوينالت -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس

 للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -    

 10 عن       العدد يقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إليه والمشار

   ذلك، من أقل دعد على المتحصل المترشح قبول يتم ال ،و20من
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 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل

 حسب المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد ةالجدار

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نهائيا ناجحينال المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 لجنة من باقتراح و  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي نيـــرم

------------------  
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 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  أول

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات ليةالداخ المناظرة تنظيم كيفية بضبط

  .صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في مؤرخال األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر تممته،خاصة أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26  في مؤرخال 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك لتقنيا بالسلك أول

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 التقنيون العمومية لإلدارات المشترك االتقني بالسلك أول تقني رتبة

 على أقدمية سنوات (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون

  .الترشحات ختم تاريخ في رتبةال هذه في األقل

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ات،الترشح قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 التلخيص هذا يكون و       المترشح بها قام التي االقتضاء عند

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعنى إدارية حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات
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 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهائد من للألص مطابقة نسخ-

 رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك

  .تقني

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 لالفص

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة يسللمقاي طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

 تقييم أعاله إليها مشارال الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المترشحين ملفات

  للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  للمترشح، التعليمي المستوى أو الشهائد-

 منذ اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-

  تقني، رتبة في التسمية

  ظبة،الموا و السيرة-

 7 بالفصل إليه المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

 المترشح قبول يتم ال و   ،20من 10 عن العدد يقل ال أن أعاله،على

  ذلك، من أقل عدد على المتحصل

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و 

  .االقتضاء دعن أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 الجدارة حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة

 تعطى التساوي حالة في و عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا

 تعطى أقدميتهم تساوت إذا و الرتبة في األقدمية حسب األولوية

  .سنا ألكبرهم ويةاألول

 المشار المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

  .المناظرة لجنة من باقتراح و صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس                  

  اللومـــي منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

  تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 بالسلك تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 سنة بعنوان صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

2020.  

  االطالع، بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة تعلقالم 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 ةلسن 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر تممته،خاصة أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،
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 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط قالمتعل

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 23 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالسلك قنيت رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

  .2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني

 خطة (01) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .واحدة

  .2020 أكتوبر 23 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي منيـــر 

  

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  تصرف

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية ئيسر من قــــــــــرار

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .صفاقس

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و ممتهت أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و  

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العمومية لإلدارات المشترك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك تصرف

  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 مستكتبو العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 أقدمية سنوات (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون اإلدارة

  .الترشحات ختم تاريخ في تبةالر هذه في األقل على

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ت،الترشحا قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى االداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 التلخيص هذا يكون و       المترشح بها قام التي االقتضاء عند

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعنى إدارية حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-
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 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 إدارة مستكتب رتبة في   التسمية منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

.  

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة

 في ةالمحدد للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

 تقييم أعاله اإليه المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المترشحين ملفات

  للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  التعليمي، المستوى أو الشهائد-

 منذ اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-

           .إدارة مستكتب رتبة في التسمية

  بة،المواظ و السيرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -

 يتم ال ،و20من 10 عن  العدد يقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إليه

   ذلك، من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 الجدارة حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة

 تكون التساوي حالة في و عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا

 األولوية تعطى ميةاألقد هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبرهم

 المشار المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

  .المناظرة لجنة من باقتراح و  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية بةالبوا و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  تقني

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

  .صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد سومالمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26  في المؤرخ 2019 لسنة 1239  عدد الحكومي
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .القرار هذا

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 األعوان العمومية لإلدارات المشترك االتقني بالسلك تقني مساعد رتبة

 سنوات (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون التقنيون

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و همسوا دون المعنية المحلية

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى االداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية ثائقبالو مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 التلخيص هذا يكون و       المترشح بها قام التي االقتضاء عند

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعنى إدارية حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر،

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 (5) الخمس خالل ةتأديبي عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 التي الملتقيات أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك

  .تقني عون

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و ترشحاتال قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم مخولال المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  .الغرض

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 منوطةال للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في إتقانه و بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المترشحين ملفات

  للمترشح، العامة األقدمية-

  للمترشح، الرتبة في األقدمية-

  للمترشح، التعليمي المستوى أو الشهائد-

 منذ اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو نظمينالم والملتقيات التكوين-

  تقني، عون رتبة في التسمية

  المواظبة، و السيرة-

 7 بالفصل إليه المشار و المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

 المترشح قبول يتم ال و  ،20 من 10 عن العدد يقل ال أن أعاله،على

   ذلك، من أقل عدد على المتحصل

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و  المقاييس احتساب طريقة تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 الجدارة حسب المترشحين ترتيب و القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة

 تعطى التساوي حالة يف و عليها المتحصل األعداد لمجموع طبقا

 تعطى أقدميتهم تساوت إذا و الرتبة في األقدمية حسب األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية

 المشار المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

  .المناظرة لجنة من باقتراح و  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها
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 و المحلية للجماعات الرسمية يدةبالجر القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس              

  اللومـــي منيـــر 

------------------  
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  رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات ليةالداخ المناظرة فتح بقرار

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   .2020 سنة بعنوان

  االطالع بعد اقسصف بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية تالمؤسسا و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط تعلقالم 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   ، العمومية لإلدارات المشترك

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط لمتعلقا

  .العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 31 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 رتبة الى      ةللترقي بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف

2020.  

  .خطط (02 ) ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 أكتوبر 13 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني عالموق

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي منيـــر 

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

  تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتح بقرار

   

  2020 سبتمبر 15 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من  ـــرارقـــــــ

 تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   .2020 سنة بعنوان

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 مالترسي و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومية لإلدارات المشترك
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 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ صفاقس بلدية رئيس قرار على و

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

  .العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 نوفمبر 31 يوم لفائدتها و صفاقس ببلدية تفتح :األول الفصل

 تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و

  .2020 سنة بعنوان العمومية تلالدارا المشترك االداري بالسلك

 واحدة خطة ب شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

(01).  

  .2020 أكتوبر 13 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :3 الفصل

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

 اعاتللجم االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  . المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس               

  اللومـــي منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

  متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

  .صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و  االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   ، العمومية لإلدارات المشترك

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 هذا كامألح وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله

 ريختا في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس شرط

  .الترشحات ختم

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق ـتاريخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاريخ  -

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 لدى        اإلداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط مكتب

 ريةوالعسك المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص  -

 من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي االقتضاء عند

                                  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل

                                    

     العمومية، الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 نسخة  -                                                  

           الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة

 مطابقة نسخة  -                                         

  باألمر، للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخة  -
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 العون على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ  -    

 خلو تثبت شهادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات (5) للخمس

  تأديبية، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 الوحدات في     النجاح وشهائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

 (5)للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في عليها المتحصل القيمية

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على    دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة كيبةتر تضبط :6 الفصل

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر  -

  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم  -

  الغرض،

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح  -

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 المنوطة للمهام العون أداء عن يعبر (20) والعشرين (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في وإتقانه وانضباطه بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار ةالداخلي المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  : التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمية  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -

  التعليمي، المستوى أو العلمية الشهائد  -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين -

  المناظرة، حفت لسنة السابقة سنوات (5)للخمس

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس والمواظبة السيرة  -

 والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -

 ال ،و20من 10 عن       العدد يقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إليه

   ذلك، من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول يتم

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب ةطريق تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 حسب المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل اداألعد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 لجنة من باقتراح و  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها لمشارا

  .المناظرة

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  أول رئيس

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئيس

  .صفاقس

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على  

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في لمؤرخا 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 يةجويل 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
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 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019برديسم 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات ركالمشت التقني بالسلك أول رئيس

  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 العمومية لإلدارات المشترك االتقني بالسلك أول رئيس تقني رتبة

 (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون الرؤساء التقنيون

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  شحات،التر قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى       االداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص   -

 التلخيص هذا يكون و المترشح بها قام التي االقتضاء عند العسكرية

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى

  العمومية، الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة  -    

  الحالية،

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار نم لألصل مطابقة نسخة  -      

  باألمر، للمعني

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 الوحدات في     النجاح وشهائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

 (5)للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في عليها المتحصل القيمية

  اظرة،المن فتح لسنة السابقة سنوات

 بها قام التي األنشطة يتضمن المترشح قبل من اعداده يتم تقرير -

 في المشاركة)     المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل

 و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء وعند (...ملتقيات،محاضرات

 التي االدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا المنشورات،ويكون

  .المترشح يهاال ينتمي

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على دليال    الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر - 

  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم - 

  الغرض،

  قبولهم، يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح - 

 تقرير تقديم المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى : 7 الفصل

 فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح بها قام التي األنشطة في

   :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظيم - 

  الخدمة، نوعية - 

  البحوث، و التأطير و التكوين أعمال - 

  عليها، المتحصل النتائج و المنجزة االعمال - 

  .(20)العشرين و (0)بين يتراوح دداع المترشح الى ويسند  

   :يلي كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط ـ:8 الفصل

  للمترشح، العامة األقدمية  -        

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -        

  أعاله، 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير  -    

 اإلدارة قبل من مافيه المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين -    

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس

 ينتمي التي اإلدارة رئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -    

 العدد يقل ال    أن أعاله،على 7 بالفصل إليه والمشار المترشح إليها
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 من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول يتم ال ،و20من 10 عن

   ذلك،

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب يقةطر تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 حسب المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل عداداأل مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 و                  صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة لجنة من  باقتراح

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

   للومـــيا منيـــر

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

 يتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرار

  رئيس

 يتعلق 2020 سبتمبر 11 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 تقني رتبة إلى للترقية لملفاتبا الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

  .صفاقس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

  الدستور، على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

  .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 نةلس 112 عدد القانون على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدية بإحداث المتعلق 1884 جويلية 16 يف المؤرخ األمر على و

  صفاقس،

 1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 األمر خاصة تممته، أو نقحته التي النصوص جميع على و العمومية

  ،2019ديسمبر 26 يف المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 الترسيم و الترقية و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلديات،

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس

  .القرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 التقنيون العمومية لإلدارات المشترك االتقني بالسلك رئيس تقني رتبة

 أقدمية سنوات (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون األول

  .الترشحات ختم تاريخ في لرتبةا هذه في األقل على

 بقرار أعاله إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون المعنية المحلية

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  حات،الترش قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 مكتب لدى االداري التسلسل طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس لبلدية المركزي الضبط

 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص  -  

 قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح بها قام التي ريةوالعسك

  ينوبه، من أو اإلدارة رئيس

 الوظيفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

  العمومية،

  الحالية، الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة  -

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -

  باألمر،

  العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخ  -
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 للخمس العون على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ  -

 الملف خلو تثبت شهادة المناظرة،أو فتح لسنة السابقة سنوات (5)

   تأديبية عقوبة أي من للمترشح اإلداري

 دورات أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ  -

 لسنة السابقة سنوات (5) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوين

  المناظرة، فتح

 المترشح يعده تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير  -

 لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن

 التقرير هذا ويكون .وتحسينها تطويرها ومقترحات المناظرة فتح

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 على دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  .التسجيل تاريخ معرفة

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل    

  .البيئة و المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر - 

  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم - 

  الغرض،

  قبولهم، مكني الذين المترشحين قائمة اقتراح - 

 يتراوح تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى : 7 الفصل

 المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين

  .لعمله أدائه في وإتقانه وانضباطه بعهدته

 تقييم أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  : التالية للمقاييس اطبق المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمية  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -

  التعليمي، المستوى أو العلمية الشهائد  -

 اإلدارة قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس

  المناظرة، فتح لسنة السابقة سنوات (5)للخمس والمواظبة السيرة  -

  .أعاله 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير  -

 والمشار للمترشح المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -

 10 عن            العدد يقل ال أن أعاله،على 7 بالفصل إليه

   ذلك، من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول يتم ال ،و20من

 لجنة أعضاء قبل من ضواربها و المقاييس احتساب يقةطر تضبط و

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما

 الملفات تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل  

 حسب المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة

 حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة

 اظرةالمن في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل 

 لجنة من باقتراح و صفاقس بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة

 و المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل 

 للجماعات االلكترونية البوابة و صفاقس لبلدية االلكتروني الموقع

  .المحلية

  البلديــــــة رئيـــــس

  اللومـــي منيـــر


