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  ــمیةرســال ـجریدةال
  لیةــحــالم ــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 قرطاج
 كورونا فیروس انتشار لمنع المتخذة بالتدابیر یتعلق 2020 أكتوبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ..…………………………………………………والمطاعم والمشارب الشاي وقاعات بالمقاھي
 وبارد

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ...................2019 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرارب یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 .......................2019 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أّول تقني رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ..................2019 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

 المحمدیة
 إسناد بمناسبة جدیدة معالیم توظیف بحول یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ...................................................................یرالتطھ و الغاز و للمیاه العمومیة بالشبكات الربط تراخیص
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ...................................................................................المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
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 بوعرقوب
 یتعلق 2020 أكتوبر 12 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ...............................................بوعرقوب ببلدیة 2021 لالستثمارلسنة السنوي البرنامج اعداد خلیة بتكوین
 الوسالتیة

 من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح قرارب یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ...................................................2020 سنة بعنوان الوسالتیة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ..............................................................2020 سنة بعنوان الوسالتیة بلدیة لفائدة بناء كھرباء اختصاص
 االمتحان لجنة بتركیب یتعلق بمــقــــّرر یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ........................................2020 سنة بعنـــوان الوسالتیة بلدیــــــة لفائدة الثانیة بالوحدة عملة لترقیة المھني
 سوسة حمام

 شغورھا رادالم الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 .......................................................................................بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 ................................................................................................أول معماري مھندس رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 .............................................................................................................أول معماري مھندس رتبة

 بوفیشة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ............................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 توبرأك 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 .......................................................................................................................................بوفیشة

 الھاني سیدي
 عن ھاشغور سد المراد الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ..................................................2020 سنة بعنوان اإلدماج أو بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
 سیدي  ببلدیة الوظیفیة الخطط ضبط راربقـ یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ........................................................................................................................................الھاني
 المنارة بنبلة

 المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق ربقرا یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا سد

 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ....................................................2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري سلكبال  اإلدارة مستكتبي النتداب 

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 لةبنب بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات الخارجیة

 .......................................................................................................................................المنارة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  قرطاج

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد رقرا
 وقاعات بالمقاھي كورونا فیروس انتشار لمنع المتخذة بالتدابیر

  .والمطاعم والمشارب الشاي

  :اإلطالع بعد  قرطاج بلدیة رئیسة إنّ 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  .المحلیة عاتالجما بمجلة المتعلق 2018

 2016 أفریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30عدد القانون وعلى 
 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق

 العامة والنظافة الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت
  .المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق

  .قرطاج لبلدیة المحدث 1919 جوان 15 في المؤرخ األمر وعلى

 بوالیة المنعقدة الكوارث لمجابھة الجھویة اللجنة توصیات وعلى
  .2020 سبتمبر 20 بتاریخ تونس

 من 2020 سبتمبر 27 بتاریخ الصادر المشترك البالغ وعلى 
 ووزارة والبیئة المحلیة الشؤون ووزارة الداخلیة وزارة طرف

 فیروس انتشار ارعتس لمنع المتخذة التدابیر بخصوص الصحة
  .كورونا

  :یلي ما قـــــــــــــــــــــــّرر

   الشاي وقاعات بالمقاھي الشیشة استعمال منع - : األّول الفصـل  

  والحرفاء العملة طرف من الواقیة الكمامات بارتداء اإللتزام-

  الواحد اإلستخدام ذات األواني استعمال-

  األشخاص بین التباعد مسافة احترام-

   (والنوافذ األبواب فتح ) للمحالت الطبیعیة التھوئة إعتماد-

 بخطیة یعاقب القرار ھذا لمقتضیات مخالف كل  : الثاني الفصـل
  .للمحل الفوري وللغلق مالیة

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل 
 البیئیة الشرطة وأعوان بقرطاج الوطني األمن مركز ورئیس بقرطاج
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون

                          
                        

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

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

  باردو

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   2019 سنة

 2020 اوت 10 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من قـــــــــرار
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   . 2019 سنة

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -        
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى - 
 الدولـة ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى - 
  . باردو

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى - 
 التقني بالسلك   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات ركالمشت
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 المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وخاصة تممتھ
  . 2019 دیسمبر 26 في

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر علـى و -     
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 27

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -   
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس 22

  . بالبلدیات والترسیم

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى -
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر
  . بالبلدیات والترسیم لترقیةوا اإلنتداب وآلیات

 2020 اوت 10 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -   
 رتبة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
    .2019  سنة بعنوان باردو

  : یلــي ما قرر

 نوفمبر 20 الجمعة یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 رتبة إلى لترقیةل بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
   .2019 سنة بعنوان باردو

 واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
( 01 ) .  

  2020 أكتوبر 19 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

    2020 اوت 10 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بالسلك أّول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار
 سنة نبعنوا باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2019  

 یتعلق 2020 اوت 10 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من رارقــ
 بالسلك أّول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2019.   

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، دستورال على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -  
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى - 
 الدولـة ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -  
  . باردو

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

 المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي األمر وخاصة تممتھ
  . 2019 دیسمبر 26 في

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر علـى و -  
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 يفیفر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى -
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

 2020 اوت 10 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -
 رتبة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك التقني بالسلك أّول تقني
    . 2019 سنة بعنوان باردو

  : یلــي ما قرر

 19 الخمیس یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 إلى للترقیةالملفات ب داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020 نوفمبر

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات تركالمش التقني بالسلك أّول تقني رتبة
   2019سنة   بعنوان باردو

 واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
( 01 ) .  
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 أكتوبر 16 الجمعة یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل
2020 .  

     2020 اوت 10 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح

 بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محللي
   2019 سنة

 2020 تاو 10 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من قـــــــــرار
 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محللي

   . 2019 سنة

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -   
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى  -
 الدولـة ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى - 
  . باردو

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

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي
  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر علـى و -
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -        
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى -       
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط

 اوت 10 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة
    . 2019 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة

  : یلــي ما قرر

 18 األربعاء یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل    
 إلى للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020 نوفمبر
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محللي بسلك محلل
                           2019نة س بعنوان باردو

 بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل    
  . ( 01 ) واحدة

 أكتوبر 16 الجمعة یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل
2020 .  

      2020 اوت 10   : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

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

  المحمدیة

 یتعلق 2020 جوان 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 بالشبكات الربط تراخیص إسناد بمناسبة جدیدة معالیم توظیف بحول

  التطھیر و الغاز و للمیاه العمومیة

  المحمدیة، ةبلدی رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعھ بعد
 و المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .منھا 140 و 139 الفصلین خاصة

 أكتوبر 02  في المؤرخ 1981 لسنة 1295 عدد األمر على و
  .فوشانة المحمدیة بلدیة بإحداث المتعلق 1981

 مجلة بإصدار المتعلق و 1997 لسنة 11 عدد ونالقان على و
 و أتمتھا أو نقحتھا التي النصوص جمیع على و المحلیة الجبایة
 دیسمبر 19 في المؤرخ 2005 لسنة 106 القانون خاصة

2005.  

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر على و
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  .إستخالصھا في حلیةالم
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 26 بتاریخ المنعقد بالمحمدیة البلدي المجلس تنصیب محضر على و
  .2018 جوان

 العادیة دورتھ في بالمحمدیة البلــــــــدي المجلس مداولة على و
   2020 جوان 20 بتـــــــــــاریخ المنعقدة 2020 لسنة الثانیة

 الربط یصتراخ إسناد بمناسبة توظف معالیم بضبط والمتعلقة
  .الكھرباء و المیاه بشبكات

  یلي ما قـــــــــــــرر

 الربط تراخیص إسناد بمناسبة جدیدة معالیم توظف :األول الفصل
 على وتضبط التطھیر و الغاز و للمیـــــــــاه العمومیة بالشبكات

  : التالي النحو

 أو ماء عداد لتركیز ترخیص كل عن د 150 معلوم یوظف /1
 بالماء تزویدھا المزمع البنایة تكون عندما غیر ال واحد كھرباء عداد

 تم و سواه دون للسكن معد واحد أرضي طابق ذات بالكھرباء أو
  .بناء رخصة على الحصول دون بناؤھا

 أو ماء عداد لتركیز ترخیص كل عن د 150 معلوم یوظف /2
 و البناء رخصة معلوم یســـــــــــاوي معلوم إلیھ یضاف كھرباء

 ذلك و البناء حضائر بمناسبة العام للطریق الوقتي اإلشغال لوممع
  .إثنین طابقین ذات البنایة تكون عندما

 (أول طابق مع أرضي طابق) طابقین البنایة تتجاوز عندما /3
 معلوم إلیھا یضاف الثانیة بالنقطة  المذكورة المعالیم توظف

 تضبطھ ما سبح النقل لوسائل الجماعیة المآوي إنجاز في المساھمة
 و المحلیة الجبایة مجلة خاصة و العمل بھا الجــــــــاري التراتیب
  .المحمدیة لبلدیة العمرانیة التراتیب

 یتعلق عندما الذكر السالفة بالنقاط المذكورة المعالیم أیضا توظف /4
  .عمودیا أو أفقیا قائمة بنایة بتوسعة األمر

 مكلفان بالمحمدیة البلدي لقابضوا للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

     

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 رئیس رفمتص رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  المشترك اإلداري بالسلك

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المـــــؤرخ 2018 لسنة األســــــــاسي القـــــــانون على و
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 الجماعات و الدولة ألعوان األساسي لنظاما بضبط المتعلق 1983

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 في المــــــؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2012 أكتوبر 10

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي ألمرا على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق ..........................

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  یلي مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم لفائدتھا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  .2020 ةسن بعنوان

  .بــــــخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد
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  بوعرقوب

 یتعلق 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 اعداد خلیة بتكوین یتعلق 2020 أكتوبر 12 في مؤرخ بقرار

  بوعرقوب ببلدیة 2021 لالستثمارلسنة السنوي البرنامج

  :إطالعھا بعد بوعرقوب بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على-
  المحلیة، عاتالجما مجلة بإصدار والمتعلق 2018

 والمتعلق 1980 أفریل 23 في المؤرخ 462 عدد األمر وعلى-
  بوعرقوب، بلدیة بإحداث

 سبتمبر 30 في المؤرخ 2014 لسنة 3505 عدد األمر وعلى-
 المساعدات منح و القروض إسناد شروط بضبط المتعلق 2014
  المحلیة، الجماعات مساعدة و القروض صندوق بواسطة

 والقرار 2015 جویلیة 13 في المؤرخ ركالمشت القرار وعلى-
 الشروط بضبط المتعلقین 2017 نوفمبر 14 في المؤرخ المشترك

  السنویة، المساعدات لتحویل المستوجبة الدنیا

 ومساعدة القروض لصندوق العام المدیر السید منشور وعلى-
 للوثیقة والمتضمن 2020 أكتوبر 05 في المؤرخ المحلیة الجماعات
 البلدي لالستثمار السنوي البرنامج إعداد مراحل لمختلف التوجیھیة

  .2021 لسنة

  یلـــي ما تقـــــرر

 لسنة لإلستثمار السنوي البرنامج إعداد خلیة تكوین :االول الفصل
 السیدات من ومتكونة البلدیة رئیسة تترأسھا بوعرقوب ببلدیة 2021

  :ذكرھم اآلتي لسادةوا

  اللجنة أعمال وتنفیذ بتسییر مكلف :الزقیمي خالد_العام الكاتب-

 توفیق_المفتوحة والحوكمة التشاركیة الدیمقراطیة لجنة رئیسة-
  العیاري

  عزیز عادل_العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس-

 سالم_التصرف ومراقبة واالقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رئیسة-
  علي

  الفني باإلعداد مكلف :حناینیة شھاب_الفنیة المصلحة-

 مكلفان :الفري ومحمـد تومیة بن عایدة_والمالیة اإلداریة الشؤون-
  المالي باإلعداد

  واالتصال بالكتابة مكلف :وحیدة بن عماد_واإلعالم المجلس كتابة-

 مع بالتنسیق اللجنة أعمال تنفیذ العام الكاتب یتولى : الثاني الفصل
  .المراحل مختلف خالل البلدي مجلسال

 الذي القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر

  بلدیة رئیس  
  منصور بن فاطمة

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

  الوسالتیة

 یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان الوسالتیة بلدیة لفائدة مباشرة

 من العملة لترقیة مھني امتحان الوسالتیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف
   :التالي

  الثانیة الوحدة ضمن -

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھنيال االمتحان طریق

  05: الخامس الصنف

  01:◌ّ  السادس الصنف

 یوم الوسالتیة ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : 2 الفصل _
  .الموالیة واألیام 2020 دیسمبر 02 االربعاء

 نوفمبر 02 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل _
2020 .  

  بلدیة رئیس
  مالیكي  كریم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بناء كھرباء اختصاص عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان بفتح

  2020 سنة بعنوان الوسالتیة بلدیة لفائدة

 الموالیة واألیام 01/12/2020 یوم ولفائدتھا الوسالتیة ببلدیة تفتح
 سنة انبعنو الثانیة الوحدة من عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان
2020  

  (01) واحدة بخّطة شغورھا سد المراد الخطط عدد

   19/11/2020 یوم الترّشحات قائمة ختم 

  بلدیة رئیس
  مالیكي  كریم
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 یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بالوحدة عملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیب یتعلق بمــقــــّرر

  2020 سنة بعنـــوان الوسالتیة بلدیــــــة لفائدة الثانیة

 بالوحدة عملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
  : الســـــــادة من الوسالتیة ببلدیة الثانیة

  اللجنة رئیس : الوسالتیة بلدیة رئیس :مالیكي كریم -

  ضوع - للبلدیــــة العـــام كاتب : رقام الطاھر -

  .عضو -مالي و اداري مدیر كاھیة : عبداوي الحبیب -

  عضو :البشریة الموارد في بالتصرف مكلف محلل :تلیلي سندس -

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكـــن : 2 الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القــرار ھذا یشملھم لم آخرین

   اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة سرئی
  مالیكي  كریم

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

  سوسة حمام

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

  بالملفات للترقیة الداخلیة

 نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 5  في قرارمؤرخ
 للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن اشغورھ سد المراد الخطط

    2019 بعنوان سوسة حمام ببلدیة بالملفات

  بلدیة رئیس 
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  أول معماري مھندس

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020 أكتوبر 5 في مؤرخ قرار
 أول معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

   سوسة حمام بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

  بلدیة رئیس 
  القلي  لیلى  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
  أول معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 داخلیة رةمناظ بفتح یتعلق   2020 أكتوبر 5 في مؤرخ قرار
 المھندسین بسلك أول معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات

   2019 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

   2020 دیسمبر 9 یوم المناظرة إجراء تاریخ

  2020 نوفمبر 9 یوم الترشحات ختم تاریخ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

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

  بوفیشة

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك عام متصرف

 الموالیة االیام و 2020 دیسمبر 14 االثنین یوم بوفیشة ببلدیة یفتح
 عام متصرف رتبة إلى االستثنائیى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .العمومیة لالدرات المشترك االداري بالسلك

  (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  .2020 نوفمبر 13 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع

  بلدیة رئیس  
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بقرار یتعلق

 المشترك االداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  بوفیشة بلدیة لفائدة  العمومیة داراتلال

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة قرار
  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك عام متصرف رتبة
  بوفیشة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس  
  المزوغي  هللا عبد
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  الھاني سیدي

 یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ضبط بقرار

  2020 سنة بعنوان االدماج او بالملفات للترقیة الداخلیة

 2020 أوت 11 في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس من قرار  
 قطری عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق

 بعنوان لإلدماج المھني واالمتحان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة
   الھاني سیدي بلدیة لفائدة 2020 سنة

 الجمھوریة دستور على  اطالعھ بعد الھاني سیدي  بلدیة رئیس إن
  ، التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي

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

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

 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
   الھاني سیدي بلدیــة بإحداث والمتعلق 1994

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك المتعلق 1998
  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 دیسمبر 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد االمر وعلى
 الرسمیة بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018
 للقرارات المحلیة للجماعات االلكترونیة وبالمواقع المحلیة للجماعات
  . وتعلیقھا الصلة ذات والوثائق

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات غصی بضبط المتعلق 2019
  ،  بالبلدیات

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لالدارات المشترك اإلداري

 تطبیق كیفیة حول 9/2019/ 18 بتاریخ 14 عدد المنشور وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام

  . بالبلدیات

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 بالمصادقة والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ قرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على

 29 في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2020 فیفري

 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
  . 2020 اوت 11 بتاریخ المنعقدة 2020

  یلــــي مـا قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط یقع: األول الفصل
 لإلدماج واالمتحان بالملفات للترقیة  الداخلیة المناظرات طریق

 الھاني سیدي بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان ارجیةالخ والمناظرات
   : التالي النحو على

 التسدید طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
 ترقیة او بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

   استثنائیة

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0190رئیس متصرف

  01باالختیار یةالترق طرق عن 10%

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0290 متصرف

  02باالختیار الترقیة طرق عن 10%

   انتداب : العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي سلك•

 التسدید طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
   خارجیة مناظرة  طریق عن انتدابھم المزمع الخطط عدد

  01 خارجیة مناظرة طریق عن01 امجبر واضع

   انتداب : العمومیة لإلدارات االمشترك تقنیي سلك•

 التسدید طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
   خارجیة مناظرة  طریق عن انتدابھم المزمع الخطط عدد

  01 خارجیة مناظرة طریق عن01 ( مدنیة ھندسة ) تقني

   ترقیة:  العملة سلك•

 التسدید طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد ةالرتب
   داخلیة مناظرة  طریق عن ترقیتھم المزمع الخطط عدد

 في للترقیة داخلیة مناظرة طریق عن %0190 7 : صنف عامل
  01  الصنف

   07% 50750 صنف عامل
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  02% 0250 4 صنف عامل

 عاتللجما الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع : الثاني الفصل
  . المحلیة

   . القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب: الثالث الفصل

   2020 أوت 11 : في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  الھاني سیدي  ببلدیة الوظیفیة الخطط ضبط بقـــــــــــــــــرار

  ھانيال سیدي  ببلدیة الوظیفیة الخطط ضبط قـــــــــــــــــرار

  ، الدستور على إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان امالع األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

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

 1994 مارس 7 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
  ، الھاني سیدي بلدیة بإحداث والمتعلق

 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد األمر وعلى  
 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر بتنقیح المتعلق 2000

 إحداثھا الممكن الوظیفیة بالخطط المتعلق 1989 ماي 30
  .بالبلدیات

 أفریل 02 في المؤرخ 2007 لسنة 735 عدد األمر وعلى
 المؤرخ 2000 لسنة 911 دعد وإتماماألمر بتنقیح المتعلق 2007

 وطرق البلدیة الدوائر وظائف بضبط والمتعلق 2000 ماي 02 في
  .تسییرھا

 في المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور وعلى
 االنموذجیةلإلدارات الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992 أوت 26
  .البلدیة

 جوان 10 اریخبت 37 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
 الھیكلیة بالتنظیمات لإلعالمیة وحدات بإحداث المتعلق 2002

  .البلدیـة

 والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیري عن المشترك القرار وعلى
  الوظیفیة الخطط بضبط والمتعلق 1989 نوفمبر 3 في المؤرخ
  . بالبلدیات احداثھا الممكن

 جوان 26 خبتاری البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

 والمصادق 2015 أكتوبر 02  في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 الخطط باحداث المتعلق و  2016 أفریل 06  بتاریخ علیھ

  . الھاني سیدي لبلدیة الوظیفیة

  دورتھالعادیةالثالثة المنعقدفي البلدي مجلس داولةم وعلى
  . 2020 أوت 11 بتاریخ 2020لسنة

  یلــــــي ما قــــــرر    

 على الھاني سیدي ببلدیة الوظیفیة الخطط تضبط: األول الفصــل-
  : التالــي النحو

  (01) عـــــــام كاتب-

  (01) والمالیة اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة-

  (01) اإلداریة الشـــــــؤون ةمصلح رئیس-

  (01) والصفقات المالیــــــة مصلحة رئیس-

  (01) الموارد وتنمیة االستخالصات و  االداءات مصلحة رئیس-

  (01) والنزاعات والعقاریة القانونیة الشؤون مصلحة رئیس-

  (01) الفنیــــــة المصلحـــــــــة رئیس-

  (01) والمحیط النظافة مصلحة رئیس-

  (01) المدنیة الحالــــــــــة قسم ئیسر-

 أكتوبر 02  في المؤرخ البلدي القرار أحكام تلغى :الثاني الفصل-
 والمتعلق  2016 أفریل 06   بتاریخ علیھ والمصادق 2015

  .الھاني سیدي ببلدیة الوظیفیة الخطط بإحداث

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع  : الثالث الفصل-
  . لمحلیةا

 محتسبھا البلدي القابض و للبلدیة العام الكاتب : الرابع الفصل-
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

   2020 أوت 11 في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم
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  المنارة بنبلة

 یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
 اإلداري بالسلك لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق

  2020 سنة وانبعن المشترك

 یتعلق 2020 فیفري 10 في مؤرخ المنارة بنبلة بلدیة رئیس من
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك لالنتداب باالختبارات الخارجیة
  .2020 سنة بعنوان المنـارة بنبلة بلدیة لفائدة العمومیة

  المنـــارة، بنبلة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى
 النصوص جمیع وعلى , الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

 لسنة 1عدد األساسي القانون على وخاصة وتممتھ نقحتھ التي
  .2011 جانفي 3 في المؤرخ 2011

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 ددعـ األسـاسي القـانون وعلى
  المحلیة، الجمــاعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعــات
 عـدد المرسوم وخـاصة تممتھ أو نقحتھ تيال النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المحدث 1966 أفریل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  والمنـارة، بنبلة لبلدیة

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخــاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد باألمر وخـاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  . العمومیة االدارات تنظمھا

 مـارس 22 في المؤرخ 2019 سنةل 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیـات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیــات،

  :یلـي مــــــا قـــــــــّرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد یضبط :وحید فصل
 اإلداري بالسلك لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق

 سنة بعنوان المنـارة بنبلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  :التــالي النحو على  2020

  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك /1

 طریق / 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد / الرتبة
  التسدید

   مھني اختبار طریق عن / 02 / إدارة مستكتب

  ةبلدی رئیس
  مبارك  االسعد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 مستكتبي النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك  اإلدارة

 یتعلق 2020 فیفري 10 في مؤرخ المنـــارة بنبلة بلدیة رئیس من
 بالسلك  اإلدارة مستكتبي النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة تحبف

 بعنوان المنـارة بنبلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة

  المنــــارة، بنبلة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اطالعھ بعد

 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى 
 النصوص جمیع وعلى , الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

 لسنة 1عدد األساسي القانون على وخاصة وتممتھ نقحتھ التي
  .2011 جانفي 3 في المؤرخ 2011

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القـانون وعلى
  المحلیة، الجمــاعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 ةلسن 112 عـدد القـانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعــات
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 عـدد المرسوم وخـاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المحدث 1966 أفریل 25 في لمؤرخا 175 عـدد األمر وعلى
  والمنـارة، بنبلة لبلدیة

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة  بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 ةلسن 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخــاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد باألمر وخـاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
   العمومیة اإلدارات تنظمھا

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیـات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیــات،

 2020 فیفري 10 في المؤرخ المنارة بنبلة بلدیة رئیس قرار علىو
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي
  .المنارة بنبلة

  :یلـي مــــا قـــــــّرر

 ماي 31 یوم ولفائدتھا المنارة بنبلة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیــام 2020
 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي

  .المنارة بنبلة

  .(02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدّد :الثاني الفصل

  .2020 افریل 30 یوم الترشحـات قــائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  مبارك  االسعد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 بنلة بلدیة لفائدة تركالمش اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب
  المنارة

 یتعلق 2020 فیفري 10 في مؤرخ المنارة بنبلة بلدیة رئیس من
 مستكتبي النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بنبلة بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة
  .المنارة

  ة،المنـــار بنبلة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى
 النصوص جمیع وعلى الجھویة، بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

 لسنة 1عدد األساسي القانون على وخاصة وتممتھ نقحتھ التي
  .2011 جانفي 3 في المؤرخ 2011

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القـانون وعلى
  المحلیة، الجمــاعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعــات
 عـدد المرسوم وخـاصة ھتممت أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المحدث 1966 أفریل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  والمنـارة، بنبلة لبلدیة

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم یةالخارج االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخــاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد باألمر وخـاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
   العمومیة االدارات تنظمھا

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

  .المحلیة الشؤون وزیر إلى
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 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125عدد الرئاسي األمر وعلى
  .الحكومة أعضاء سمیةبت المتعلق 2018 نوفمبر

 مـارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیـات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیــات،

  .2019 نوفمبر 29 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  :یلـي مــــــا قـــــــــّرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم فیةكی القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .المنارة بنبلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 اإلدارة مستكتبي النتداب الخارجیة المناظرة تفتح :الثاني الفصل
 تابعوا الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 السادسة بالسنة تعلیمھم وتابعوا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تعلیمھم

 األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو الثانوي التعلیم من
 على تحصلوا أو الثانوي التعلیم من الثالثة بالسنة تعلیمھم وتابعوا
 سنھم تتجاوز لم والذین الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة
  .سنة (35) وثالثین خمسا

 التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي ةالسن من جانفي غرة یوم القصوى

 بقرار أعاله إلیھا والمشار الخارجیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
  :القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس من

   للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة ختم تاریخ -

   المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله اإلیھ المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة شحالتر عند -أ    

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة -1
  (www.concours.gov.tn) العمومیة المناظرات لبوابة

   الوطنیة تعریف بطاقة من نسخة - 2

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة - 3
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید وممعل خالصان ظرفان - 4

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة - 5
   للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 تاریخ على یمض لم شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي
 مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا

  .باألمر للمعني القصوى القانونیة السن نم الخدمات ھذه

 الضبط بمكتب مبــاشرة إیداعھا یتم التي الملفــات تقبل ال -
  .الترشحــات قــائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة المركزي

   المناظرة في النجاح بعد -ب    

 على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .أشھر (03) الثـةث من أكثر تسلیمھ تاریخ

 من أكثر تسلیمھ تـــاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون -2
  .أشھر (3) ثالثة

  حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة -5
 المفروضة والذھنیة البدنیة لمؤھالتا فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

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

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

 القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :السادس الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

   االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -
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  الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المنــاظرة تشمل :الثامن الفصل
  :التالیة االختبــارات

   األولي القبول اختبار -

   النھائي القبول اختبار -

                :یلي كمـا االختبــارات ھذه إجراء یتم

   األولي القبول اختبار -1

   التونسیة ةباإلدار یتعلق كتابي اختبار -

   ساعات 3: المدة -

   2 :الضارب -

 أقصى على صفحات أربع في العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
 العدد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر

  .االقصى

 عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم -
 بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار إجراء

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط -

  :النھائي القبول اختبار -2

 بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار -
 عن السؤال اراختی یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار
 السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة وفي السحب طریق

                  .اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  الضارب / النقاط عدد / المدة / االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

   / دقیقة 20 / التحضیر -

 (0)الصفر بین یتراوح عدد     / دقیقة 20 /  العرض -
  1 / (20)والعشرین

   / دقیقة 20 /   الحوار -

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 إلى ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض :التاسع الفصل
 ویكون (20) العشرینو (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل

 صورة وفي المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
 إعادة تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما

 النھائي العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح
  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا

 على (06) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :العاشر الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین

 في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم :عشر الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء األولي القبول اختبار

 إن نھائي مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :عشر الثاني الفصل
 على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل لم

 وإذا ،(والكتابي الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة األقل
 جمیع في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین لصتح

  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات

 ینالمترشح تصرف تحت یكون أن یمكن ال :عشر الثالث الفصل
 وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي

 ضبطھ تم غش محـاولة أو غش كل عن ینتج :عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعـات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء ناالمتحا قاعة من حاال

 أو مناظرة كل في (سنوات 05) سنوات خمس لمدة المشاركة
 السلطة من قرار بمقضى الحرمان ھذا ویتم الحق إداري امتحان
 الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم لذلك المؤھلة

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن

 المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا
  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن :األصلیة القائمة -أ     
 الذي النھائي للحاصل قاطب الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي المترشح علیھ تحصل

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

 الناحجین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكین
  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم لذینوا

 والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر السادس الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة
 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي

  .المنارة بنبلة بلدیة رئیس
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 بالقائمة بالتصریح  المنارة بنبلة بلدیة تقوم :عشر بعالسا الفصل
 وبعد عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین واستدعاء األصلیة
 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء

 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة بالقائمة التصریح
 علیھم بان بالتسلیم اإلشعار عم الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق
 الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في
 ستة التكمیلیة ةبالقائم العمل وینتھي التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (06)
.  

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الثامن الفصل
   .المحلیة للجمــاعـــات

  بلدیة رئیس
  مبارك  االسعد

  

  مــــــلـــــحـــــــق

 اإلدارة مستكتبي النتداب الخارجیة مناظرةال اختبارات برنامج -
  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى المنتمین

  :األولى القبول اختبار -1

  :التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار *     

   الوزارات مختلف مھام -

   الوالیة مھام -

   البلدیة مھام -

  :النھائي القبول اختبار -2

  :حول شفاھي راختبا *    

   تونس في السیاسي التنظیم -

   الدستور -

   العامة الثقافة -

  بلدیة رئیس
  مبارك  االسعد
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


