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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 باردو

 …المغطاة القاعة على بالمعلوم یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020 لسنة 12 عدد قرار
 المتأتیة الفضالت رفع بمعلوم یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 ………………………………………………المھنیة أو الصناعیة أو التجاریة المحالت نشاط من
 المنیھلة

 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
  .………………………………………………………………………المنیھلة بلدیة لفائدة

 فوشانة
 للربط اإلستثنائیة التراخیص معلوم بمراجعة یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 ....................................................................التطھیر أو الكھربائي النور أو للشرب الصالح الماء بشبكات
 ....األكشـــــاك استغــــــالل معلــــوم بمراجعة یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 المعمورة
 .المعمورة لبلدیة الوظیفیة الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020 لسنة 20 عدد قرار
 ........المعمورة لبلدیة الھیكلي التنظیم بقرار یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
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 الصمعة
 في مؤرخ الصمعة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 30

 ..........................................................2020 سنة بعنوان الصمعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 الھواریة

 عدم مخالفة على معلوم توظیف بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 ....................................................................للكبالة رفع عملیة كل عن والتوقف الوقوف عالمات احترام

 بوعرقوب
 یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة
 یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة
 یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة
 یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 .........................................................................................................2020 سنة بعنوان بوعرقوب
 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 .............."التنمیة صندوق" تسمیتھ تمت البلدیة بمیزانیة بوعرقوب بلدیة محاسب لدى خاص حساب بفتح متعلق
 باجة

 العملة إلدماج مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ...............................باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان تقني عون رتبة في 7و 6 و 5 لألصناف المنتمین

 إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ..........................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة تقني عون رتبة في 7و 6 و 5 للصنف المنتمین العملة

 تستور
 في مؤرخ  تستور بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 التعاقد طریق وعن الشفاھیة واالختبارات بالملفات خارجیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق  2020 أكتوبر 16

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب خطة لیشغلوا "ب" صنف متعاقدین أعوان النتداب
 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة
 في مؤرخ  تستور بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 التعاقد طریق وعن الشفاھیة االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق  2020 أكتوبر16

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب خطة لیشغلوا "ج" صنف متعاقدین أعوان النتداب
 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة

 تبرسق
 باالختبارات خارجیة رةظمنا فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ...........................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني كبالسل مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب
 خارجیة رةظمنا تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ..........................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات
 بفتح یتعلق2020 أكتوبر 16 في بمؤرخ یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020 لسنة 7 عدد قرار

 2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة جرار سائق اختصاص األولى الوحدة من عملة 03 النتداب مھني اختبار
 یتعلق2020 أكتوبر 16 في بمؤرخ یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ..............2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة  األولى الوحدة من عملة النتداب المھني االختبار لجنة بتركیب
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 عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 .....................................................2020 سنة بعنوان الثقیل الوزن في سائق اختصاص الثانیة الوحدة من

 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 الثقیل الوزن في سائق اختصاص الثانیة الوحدة من عامل 01 عدد ابالنتد المھني المتحان لجنة بتركیب یتعلق

 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 .........................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات
 المھیري منزل

 الوحدة من عملة النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 .....................................................................................2020 لسنة المھیري منزل بلدیة لفائدة األولى

 من  عامل النتداب مھني  امتحان بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 ............................................................................2020 لسنة المھیري منزل بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة

 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 202 برأكتو 20في مؤرخ 2020 لسنة 3 عدد قرار
 2020 سنة بعنوان المھیري منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص

  النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ........................2020 سنة بعنوان  المھیري منزل بلدیة لفائدة  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك برامج واضع

 ھبیرة
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 .....................................................2020 سنة بعنوان ھبیرة بلدیة لفائدة مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
 المراد الخطط نوعیة و عدد بقرارضبط یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 لفائدة 2020 سنة بعنوان  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن شغورھا سد
 ..……………………………………………………………………………ھبیرة بلدیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 .....................................................................2020 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة مساعد متصرف رتبة إلى

 المحرص
 إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ...............2020 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 .................2020 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 .....المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 .......2020 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 .............المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 ...............................المحرس بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان  بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 ................المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  باردو

  

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  المغطاة القاعة على بالمعلوم یتعلق بقرار یتعلق

   

  المغطاة القاعة على بالمعلوم یتعلق قــرار

  :على إطالعھ بعد باردو بلدیة رئیس إن

  ، باردو بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر -

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

 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون  -
 78 عدد بالقانون والمنقحة والتعمیر  التھیئة  مجلة بإصدار المتعلق

  ،2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة

 2016 جوان 13 في المـؤرخ 2016 لسنـة  805 عدد األمر -
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

  استخالصھا،

 باردو بلدیة رئیس وانتخاب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر -
  ، 2019 أوت 08 بتاریخ

    .2019 نوفمبر 13 بتاریخ البلدي المجلس مداولة عنصر -

  : یلـي ما قـرر

 بدار المغطاة القاعة كراء معلوم تعریفة ضبطت : األول الفصـل   
  الواحدة للمقابلة دینار 350,000 بـ الشباب

  . 2021 سنة من بدایة القرار بھذا العمل یجرى : الثاني الفصل

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

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المحالت نشاط من المتأتیة الفضالت رفع بمعلوم یتعلق بقرار

  المھنیة أو الصناعیة أو التجاریة

        

  المحالت نشاط من المتأتیة الفضالت رفع بمعلوم قـراریتعلق

  المھنیة او الصناعیة او التجاریة

  : على إطالعھ بعد  باردو بلدیة رئیس إن

  ، باردو بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر -

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

 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون  -
 78 عدد بالقانون والمنقحة والتعمیر  التھیئة  مجلة بإصدار المتعلق

  ،2003 دیسمبر 29 في المؤرخ 2003 لسنة

 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون -
  المحلیة، الجبایة مجلة باصدار المتعلق

 2012 جوان 02 في المؤرخ 2012 لسنة 518 عدد األمر -
 األمن بسلك أعوانھ وإدماج التراتیب مراقبي سلك بحذف  المتعلق
  الوطنیة، الشرطة و الوطني

 نوفمبر 02 في الصادر 32 عدد الداخلیة وزیر السید منشور -
 الشرطة ألعوان الجدیدة اإلداریة الوضعیة بتوضیح المتعلق 2012

  عملھم، وسیر البلدیة

 2016 جوان 13 في المـؤرخ 2016 لسنـة  805 عدد األمر -
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

  استخالصھا،

 2017 أفریل 10 في المؤرخ 2017 لسنة 433 عدد األمر -
 الصحة حفظ بتراتیب المتعلقة والمخالفات الخطایا بضبط المتعلق

  المحلیة، للجماعات الراجعة بالمناطق العامة والنظافة

 باردو بلدیة رئیس وانتخاب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر -
  ، 2019 أوت 08 بتاریخ

    .2020 فیفري 29 بتاریخ البلدي المجلس مداولة عنصر -

  : یلـي ما قـرر
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 المتأتیة الفضالت رفع على المعلوم تعریفة ضبطت : األول الفصـل
 0.025 بـ المھنیة أو الصناعیة أو التجاریة المحالت نشاط من

  الیوم في الواحد للتر/ دینار

  . 2021 سنة من بدایة القرار بھذا العمل یجرى : الثاني الفصل

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  بلدیة رئیس 
  التلیلي  منیر

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

  المنیھلة

  

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق
 اإلداري بالسلك متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة

  المنیھلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  المنیھلة بلدیـــة  رئیس إن

  ، الدستــــــور على إطالعھ بعــــد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة، الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 دیسمبــر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى
 و الدولة ألعــوان العــام األساسي النظــام بضبط المتعلــق 1983

 و اإلداریة لصبغةا ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

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

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

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

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

 22 فـــي المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   ، بالبلدیات والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 اكتوبر 14 في المؤرخ 4145 المنیھلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك  اإلداري  بالسلك متصرف رتبة إلى  اإلستثنائیة للترقیة
   2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  یلـــــي مــــــــــا قــــــرر

 دیسمبر 18 یوم ولفائدتھا المنیھلة ببلدیة یفتح :  األول الفصل 
 متصرف إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

   ـخطط04بــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  2020 نوفمبر 18 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل 

  بلدیة رئیس 
  السعفي  الصادق

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

  فوشانة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 الصالح الماء بشبكات للربط اإلستثنائیة التراخیص معلوم بمراجعة

  أوالتطھیر الكھربائي أوالنور للشرب

  :على اطالعھ بعد فوشانة بلدیة رئیس إن

 المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون
  منھ، 391 الفصل وخاصة  المحلیة الجماعات بمجلة

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى
 جمیع وعلى والتعمیر  الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص

 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  ، المحلیة الجبایة بإصدارمجلة المتعلق

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

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

 18 في المؤرخ 2018 لسنة 547 عدد الحكومي األمر علىو   
 والیة من فوشانة لبلدیة الترابیة الحدود بضبط المتعلق 2018 جوان

  عروس، بن

 المحلیة والتنمیة الداخلیة وزیر السید عن الصادر المنشور وعلى
 السیطرة إحكام مزید حول 2010 نوفمبر 05 بتاریخ 19 عدد
  الفوضوي، البناء على

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

 الثالثة العادیة  دورتھ في المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
  .2020 سبتمبر 06 بتاریخ

  یـلـــي مــــا قرر

 دینارا وخمسون مائة قدره معلوم یوظف  :األول الفصل
 العداد لتركیز اإلستثنائیة  التراخیص اسناد بعنوان (د150.000)

 بشبكة أوالربط الكھربائي أوالنور للشرب الصالح بالماء للتزود األول
 عداد لكل (د300.000)دینار ثالثمائة قدره التطھیر،ومعلوم

 بالشبكات للربط عدده أو نوعھ كان مھما األول بعد إضافي
   .المذكورة

 الماء بشبكات للربط اإلستثنائیة التراخیص تسند :الثاني الفصل
 دراسة على بناء   أوالتطھیر الكھربائي أوالنور للشرب الصالح

 رئیس قبل من بقرار تحدث مشتركة فنیة لجنة قبل من المطالب
   .الغرض في البلدیة

 ضمن البلدیة میزانیة بموارد المعلوم تحمیل یتم  :الثالث الفصل
 بمقتضى مسندة أخرى رخص معالیم" بــ المتعلق 32-99 الفصل

  ."العمل بھا الجاري التراتیب

 نشره  بعد مباشرة القرار بھذا العمل یجري :الرابــــع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة وصدوره

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

  بلدیة رئیس 
  شریمة بن  نورالدین

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  األكشـــــاك استغــــــالل معلــــوم بمراجعة

   :فوشانة بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد
   ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2019 ماي 09 في

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
 جمیع وعلى ، المحلیة الجبائیة مجلة بإصدار المتعلق 1997
  ,تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

 فیفري 19 في المؤرخ 2007 لسنة 362 عدد األمر وعلى
 المرفق ولزمة الوقتي األشغال وصیغ شروط بضبط المتعلق 2007
   البلدي، العمومي الملك في العمومي

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

   استخالصھا، في

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

 18 في المؤرخ 2018 لسنة 547 عدد الحكومي األمر وعلى
 والیة من فوشانة لبلدیة الترابیة الحدود بضبط المتعلق 2018 جوان

  عروس، بن

 بتاریخ علیھ المصادق 2017 ماي 31 في المؤرخ القرار وعلى
 لبلدیة المرخص المعالیم قیمة بتحدید المتعلق 2017 سبتمبر 11

 المؤرخ البلدي بالقرار منھ جزء في المنقح استخالصھا في فوشانة
     ،2019 دیسمبر 20 في

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

 العادیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى
  .2020 سبتمبر 06 بتاریخ الثالثة

    مایلــي قــــــــرر

 بالطرقات األكشـــــاك لاستغــــــال معلــــوم حدد :األول الفصل
 وخمسین بمائتین البلدیـــــــة بالمنطقـــــة العامـــة والساحات واالنھج

  .الیوم في الواحد المربع للمتر ( ملیما 250)ملیما

 جانفي غرة من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل
2020 .  

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

  بلدیة رئیس   
  شریمة بن  نورالدین
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------------------  

  المعمورة

  

 یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  المعمورة لبلدیة الوظیفیة الخطط ضبط بقرار

  الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق 2020 جانفي 20 في مؤرخ قرار
 االستثنائیة جلستھ في  البلدي المجلس بمداولة عمال المعمورة لبلدیة

 الھیكلي التنظیم بمراجعة المتعلقة 2019 نوفمبر 01 في المؤرخة
   المعمورة لبلدیة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
  المعمورة لبلدیة الھیكلي بقرارالتنظیم

 لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق 2020 جانفي 20 في مؤرخ قرار
 بتاریخ االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس بمداولة عمال المعمورة

 لبلدیة الھیكلي التنظیم بمراجعة المتعلقة 2019 نوفمبر 01
   المعمورة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

  الصمعة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 یتعلق 2020 سبتمبر 30 في مؤرخ الصمعة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة الى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 الصمعة بلدیة لفائدة لإلداراتالعمومیة المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 یتعلق  2020 سبتمبر 30 في مؤرخ  الصمعة بلدیة رئیس من
  متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 الصمعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 
  .2020 سنة بعنوان

  ، الصمعة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
         الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و       
 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 أفریل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 138 عدد االمر على و
   الصمعة بلدیة باحداث المتعلق  1966

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى 
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2020 نوفمر 26 یوم ولفائدتھا الصمعة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   متصرف
2020.  

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

  2020 أكتوبر 26 یوم الترشحات قائمة غلق یقع  .:3 الفصل

 واألیام 2020 نوفمبر 28 یوم المناظرة لجنة تجتمع : 4 الفصل
  الموالیة

  2020 سبتمبر 30   في الصمعة 

  بلدیة رئیس
  بنضیاء  نوفل

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

  الھواریة

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 الوقوف عالمات احترام عدم مخالفة على معلوم توظیف بقرار

  للكبالة رفع عملیة كل عن والتوقف
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  :اطالعھ بعد الھواریة بلدیة رئیس إن

   .التونسیة الجمھوریة دستور على - 

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

 نوفمبر28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى -  
   والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994

   .  1962 فیفري 20 في المؤرخ الطرقات قانون وعلى  -  

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

  .باستخالصھا العمومیة للجماعات    

 افریل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -  
  . الھواریة بلدیة بإحداث والمتعلق 1966

 للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -  
           .2018 أوت 30 بتاریخ والمنعقدة

 جویلیة 25 بتاریخ المنعقد البلدي المكتب جلسة محضر وعلى -  
2020.  

  :یلي ما قرر

 یتم الھواریة بمدینة المروریة الحركة تنظیم إطار في : األول الفصل
   عالمات احترام عدم مخالفة عن معلوم توظیف

 (دینارا20)دینارا عشرون قدره والتوقف الوقوف                 
  . للكبالة رفع عملیة كل عن

  .2020أكتوبر 15 یوم من بدایة القرار بھذا العمل یتم : 2الفصل

 الوطني األمن مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :    3 الفصل
 یخصھ فیما كل مكلفون البلدیة الشرطة مركز ورئیس بالھواریة

  .القرار ھذا بتنفیذ

  2020/10/05 :في الھواریة

                    

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

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

  بوعرقوب

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

     بوعرقوب بلدیة رئیس ان

   الـــدستور، على االطـــــالع بعد

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

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

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

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

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

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

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

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جویلیة 30 في المؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  .2020 سنة بعنوان

  یلي ما قـــــــــــــرر

 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا بوعرقوب ببلدیة یفتح :1 الفصل
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
2020.  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

    2020 أوت 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس    
  منصور بن فاطمة
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 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار

 المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق  رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

     بوعرقوب بلدیة رئیس ان

   الـــدستور، على االطـــــالع بعد

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

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

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

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

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

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

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

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جویلیة 30 في المؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة
  .2020 سنة

  یلي ما قـــــــــــــرر

 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا بوعرقوب ببلدیة یفتح :1 الفصل
 ادارة ملحق الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

       .2020 أوت 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  منصور بن فاطمة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار

 المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

     بوعرقوب بلدیة رئیس ان

   الـــدستور، على االطـــــالع بعد

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

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

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

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد األمر وخاصة
2012،  

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

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

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

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جویلیة 30 في المؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة
  .2020 سنة بعنوان

  :یلي ما قـــــــــــــرر
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 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا بوعرقوب ببلدیة یفتح :1 الفصل
 مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

2020.  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

   2020 أوت 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  منصور بن فاطمة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 30 في مؤرخ بقرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

     بوعرقوب بلدیة رئیس ان

   الـــدستور، على االطـــــالع بعد

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

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

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

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد األمر وخاصة
2009،  

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

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

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

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جویلیة 30 في المؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  .2020 سنة

  یلي ما قـــــــــــــرر

 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا بوعرقوب ببلدیة یفتح :1 الفصل
 أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 أوت 30 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

   

  بلدیة رئیس
  منصور بن فاطمة

  

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

 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 حساب بفتح متعلق 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق
 تسمیتھ تمت البلدیة بمیزانیة بوعرقوب بلدیة محاسب لدى خاص

  ."التنمیة صندوق"

  :اطالعھ بعد بوعرقوب، بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على-
 الفصل وخاصة األساسیة الجماعة مجلة بإصدار والمتعلق 2018

  منھ، 138

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

 المؤرخ 12 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى-
  ،2020 ماي 18 في

 جوان 27 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى-
2018،  

 بتاریخ المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى-
  ،2020 جویلیة 10

 بتاریخ المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى-
  ،2020 أكتوبر 09

  یلــي مـا قـــرر

 بوعرقوب بلدیة محاسب لدى خاص حساب یُفتح :األول الفصل
  ،"التنمیة صندوق" تسمیتھ تمت البلدیة بالمیزانیة
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 والھبات التبرعات جمع إلى الصندوق ھذا یھدف :الثاني الفصل
 تمویل في المساھمة أو تمویل في استثمارھا لغایة والخارجیة الداخلیة
 والشؤون والثقافة التربیة مجاالت في عامة مصلحة ذات مشاریع

  .والبیئة والصحة االجتماعیة

 التي األطراف قبل من المرصودة المبالغ الحساب بنفس تودع كما
 تمویل في المساھمة أو تمویل قصد شراكة عالقة  بالبلدیة تربطھا
 الجماعات مجلة من 40 الفصل ألحكام طبقا علیھا متفق برامج

  .المحلیة

 مباشرة البلدیة محاسب لدى والھبات التبرعات تُدفع :الثالث الفصل
 اإلیداع أو البریدي التحویل طریق عن أو ببوعرقوب المالیة بقباضة
 عدد البلدیة لمحاسب الجاري بالحساب مباشرة

  .التونسي البرید لدى المفتوح 17002000000000625121

 ھذه استعمال برنامج على البلدي المجلس یصادق :الرابع الفصل
  الثاني، بالفصل المبینة لألھداف طبقا االعتمادات

 بوعرقوب بلدیة ومحاسب للبلدیة العام الكاتب :الخامس الفصل
 للجماعات الرسمیة بالجریدة یُنشر الذي القرار ھذا بتنفیذ مكلفان
  .ةالمحلی

  بلدیة رئیس  
  منصور بن فاطمة

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

  باجة

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان فتح بقرار

  باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان تقني عون رتبة في 7و

 یتعلق 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من  قـــرار
  لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان بفتح

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة

  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

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

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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة و تممتھ
  . 2019 دیسمبر

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 أكتوبر 09 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار على و
 المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان تنظیم كیفیة بضبط لمتعلق

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 2020 أكتوبر 01 في المؤرخ باجة بلدیة یسرئ قرار وعلى
 طریق عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

 الموظفین إطارات ضمن العملة بعض إلدماج المھنیة االمتحانات
  .2020 سنة بعنوان

 المؤرخ باجة ببلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى
  .2020 أوت 19 في

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

   : یلــــــــــــــي ما قرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 5لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان الموالیة األیام و
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في  7و 6 و

  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة

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

  .2020 نوفمبر 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

                          
                          

  بلدیة رئیس    
  الغربي  یاسر دمحم
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------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 و 5 للصنف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة تقني عون رتبة في 7و 6

 یتعلق 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قـــرار
  لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان بفتح

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة

  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

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

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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة و تممتھ
  . 2019 دیسمبر

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 أكتوبر 09 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار على و
 المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان تنظیم كیفیة بضبط لمتعلق

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 2020 وبرأكت 01 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار وعلى
 طریق عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

 الموظفین إطارات ضمن العملة بعض إلدماج المھنیة االمتحانات
  .2020 سنة بعنوان

 المؤرخ باجة ببلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى
  .2020 أوت 19 في

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

   : یلــــــــــــــي ما قرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 5لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان الموالیة األیام و
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في  7و 6 و

  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة

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

  .2020 نوفمبر 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

                          
                          

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم
  

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

  تستور

  

 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ  تستور بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق

 الشفاھیة واالختبارات بالملفات خارجیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق 
 لیشغلوا "ب" صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد طریق وعن
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب خطة
  2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة

  2020 أكتوبر 16 في مؤرخ  تستور بلدیة رئیس من قــرار
 الشفاھیة واالختبارات بالملفات خارجیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق
 لیشغلوا "ب" صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد طریق وعن
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب خطة
  2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم
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 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ  تستور بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق

 الشفاھیة االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق 
 لیشغلوا "ج" صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد طریق وعن
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب خطة
  2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة

  2020 أكتوبر 16 في مؤرخ  تستور بلدیة رئیس قـــــــرارمن
 الشفاھیة االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق
 لیشغلوا "ج" صنف متعاقدین أعوان النتداب التعاقد طریق وعن
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب خطة
   2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة

  

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم
  

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

  تبرسق

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 اختصاص تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناضرة فتح بقرار
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة

 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من   قــــــــرار
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  مدنیة ھندسة اختصاص
  . 2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة

  تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة   89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق  1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر وعلى
  ، تبرسق

 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982سبتمبر

 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب مناظرات
  ، 1992 أوت 28 في المؤرخ 1992

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى-
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999

  المشترك

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في المؤّرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاّصة
2019 ،  

 13/04/2006في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 كیفیة ضبط و القصوى السنّ  لتحدید خاّصة أحكام بضبط المتعلق

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

  ، العمومي القطاع

 2007مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
  ، العمومیة اإلدارات

  2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى
  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

   2018 جوان 27في المؤّرخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى

   2019 أكتوبر 12 في المؤّرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى

  ، 2020 لسنة تبرسق بلدیة میزانیة وعلى

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 16 في المؤرخ القرار وعلى
 ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم
   . تبرسق ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  مدنیة

                                                              
  :یــــــــــــــــــــــــــــلي ما قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 دیسمبر 13 یوم لفائدتھا و تبرسق ببلدیة تفتح :األول الفصل
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص
      . 2020 سنة بعنوان
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 واحدة بخطة  شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :  الثاني الفصل
(01) .  

 2020 نوفمبر 13 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : الثالث الفصل
  2020 سبتمبر 21 : في تبرســـــق

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناضرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص

 سبتمبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 المشترك التّقني بالّسلك مدنیة ھندسة اختصاص تقني النتداب
  . 2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  ، تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدّستور، على االّطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  ، تبرسق

 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 أوت 28 في

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى 
 المشترك التقني بالّسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تّممتھ أو نقّحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في المؤّرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاّصة

2019 ،  

 13/04/2006في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 كیفیة ضبط و القصوى السنّ  لتحدید خاّصة أحكام بضبط المتعلق

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

  ، العمومي القطاع

 2007مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
  ، العمومیة اإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى 
 بالبلدیات التّرسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق2019

،  

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الّشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  ، بالبلدیات والتّرسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

 جوان 27في المؤّرخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و
2018 ،  

   2019 أكتوبر 12 في المؤّرخ األعوان مجموع ضبط قرار على و

  ، 2020 لسنة تبرسق بلدیة میزانیة على و

  :یلي ما قــــــــــــــــــــــــــــــــــّرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
  لإلدارات المشترك التّقني بالّسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  . تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة

 التقني بالسلك تقنیین النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : الثاني الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سام فني  شھادة-1
 التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

  .  لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو

 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیة صیغة ذات علمیة  شھادة أو -
  . لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي

 لم الذین و الذّكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو - 2  
  . سنة ( 40 ) سنة أربعین ھم سنّ  تتجاوز

 التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة ذلك و

 مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و التسجیل ھذا تاریخ تلي
 تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم التشغیل

  . المناظرة فیھا

 بقرار أعاله إلیھا المشار و الخارجیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
  :القرار ھذا یضبط و تبرسق بلدیة رئیس من
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  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة ختم تاریخ -

  المناظرة فتح تاریخ -

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

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

  :التالیة

  : للمناظرة الترشح عند -أ

   تبرسق بلدیة رئیس السید باسم ترّشح مطلب -1

 الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم (ترشح استمارة -2
 المناظرات لبوابة (www.concours.gov.tn)االلكتروني

  .العمومیة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -3

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -4
  معادلة بشھادة األجنبیة

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -5

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة -6
  بصفة القانونیة السنّ  تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
  القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال -
  . التّرشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد - ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سّجل من مضمون -1
  .أشھر (3 ) ثالثة من أكثر تسلیمھ

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

  حدیثان 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 الذّھنیة و البدنیة  المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

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

 عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید طریق
 القرار ھذا من"  أ "الفقرة (الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 الحق لھم المخّول المترشحین قائمة تضبط : السادس الفصل
 اقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولّى و تبرسق بلدیة رئیس من وباقتراح

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

  االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل
  :التالیة االختبارات

  األولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم

  األولي القبول اختبار -1

  تقني موضوع حول كتابي اختبار -

  ساعات : 3 المدة-

  2: الضارب -

 اختیار حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و
  المترشح

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

  . القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول اختبار -2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار -
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة في و السحب
 و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط اثنین على إلیھ یسند الذي العدد

  :یلي كما الضوارب

  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعیة
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  شفاھي اختبار

   دقیقة 20      التّحضیر *

  دقیقة 20       العرض *

  دقیقة 20      الحوار *

  1 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و
  .المترشح

 )یسند و إثنین مصحّحین على االختبارات تعرض : التاسع الفصل
 و (20 )العشرین و (0 ) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل إلى

 وفي . المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون
 تتم نقاط (4 ) الربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة
 العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  . األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

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

  .المترشح

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

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

  األقل

 تحصل إذا و) الكتابي و الشفاھي (االختبارین مجموع إلى بالنسبة
 جمیع في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحان

  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات

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

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

 تم غشّ  محاولة أو غشّ  عملیة كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة ضبطھ

 و أجراھا التي االختبارات إلغاء و االمتحان قاعة من حاالّ  المترشح
 أو مناظرة كل في ( 05 ) سنوات خمس لمدة المشاركة من حرمانھ
 السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا یتم و الحق اداري امتحان
 الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد یتم و لذلك المؤھلة

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي

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

  :األصلیة القائمة-أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 عدد حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  . للتناظر المعروضة الخطط

  :التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على 50 % حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسّجلین المترشحین

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 القائمة و األصلیة مةالقائ نھائیة بصفة تضبط : عشر السادس الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

 بلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  . تبرسق

 و األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : عشر السابع الفصل
  أجل انقضاء بعد و عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء

 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما ( 30 ) ثالثون
  رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة بالقائمة

 بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة
 یعتبرون أو یوما ( 15 ) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملھم

 في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین
 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة

 العمل ینتھي و التفاضلي الترتیب حسب ذلك و التكمیلیـــــــــــــــة
 تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (06) ستة التكمیلیة بالقائمة

  . األصلیة بالقائمة التصریح

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

  2020 سبتمبر 16 : في تبرســـــق

  :  ملحـــــــــــــــق            

  تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج

  . تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التقني بالسلك 

   : التقني اإلختبار – أ

   البناء  : االختصاص - 1
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   المدنیة والھندسة  المیاه مجاري ھندسة  : االختصاص – 2

   واإلسكان المدن ھندسة : الترابیة التھیئة :  االختصاص – 3

   والطرقات الجسور  : اإلختصاص -4

  الطرقات  : االختیار *

   الطرقات دراسة  : اإلختیار *

   بالجسور تتعلق دراسات  : االختیار *

   : العامة الثقافة -ب

   التونسي اإلداري التنظیم -

   التونسي االقتصادي التنظیم -

  ( المراقبة ، التنفیذ ، اإلعداد ) المیزانیة -

   ( ثقافیة ، إجتماعیة ، ،إقتصادیة سیاسیة ) الساعة أحداث -

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 16 في بمؤرخ
 بلدیة لفائدة جرار سائق اختصاص األولى الوحدة من عملة 03

  2020 سنة بعنوان تبرسق

           

 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من مقـــــــــــرر
 األولى الوحدة من عملة 03 النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة جرار سائق اختصاص

  ، تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر على و
  . تبرسق

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب لیاتوآ صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  .  والبلدیات  الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 نفي جا 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة وزیر السید منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد القانون أحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996

 األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون المنقحة
  . البلدیین

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 الوحدة من عملة 03 النتداب مھني اختبار یفتح :األول الفصل
  :التالي الجدول بیانات حسب األولى

  الخطة الصنف العدد

  جرار سائق03      03

 30 یوم تبرسق ببلدیة المھنیة االختبارات تجرى : الثاني الفصل
  . الموالیة األیام و   2020 دیسمبر

  . 2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  الیومیة الصحف وبإحدى الخارجیة للمناظرات اإللكترونیة وبالبوابة

  2020 أكتوبر 16 : في تبرسق 

                          
                          

  بلدیة رئیس  
  بالطاھر  أنیس
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------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 المھني االختبار لجنة بتركیب یتعلق  2020 أكتوبر 16 في بمؤرخ
 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة  األولى الوحدة من عملة النتداب
2020  

 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من مقـــــــــــرر
 الوحدة من عملة النتداب المھني االختبار لجنة بتركیب یتعلق 

  2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة  األولى

   ، تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر على و
  . تبرسق

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و یةالمحل الجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة

   مؤر 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في خ
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  .  والبلدیات  الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 نفي جا 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة وزیر السید منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد القانون أحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996

 األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون المنقحة
  . البلدیین

 اختبار بفتح المتعلق 2020 أكتوبر 16 في المؤرخ المقرر وعلى
 سنة بعنوان تبرسق ببلدیة األولى الوحدة من عملة النتداب مھني

2020 .   

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 النتداب تبرسق ببلدیة المھني االختبار لجنة تتركب : األول الفصل
   :من األولى الوحدة من عملة

 :          ینوبھ من أو تبرسق بلدیة رئیس :  بالطاھر أنیس السید-
  اللجنة رئیس 

  عضو   :  تبرسق بلدیة عام كاتب   :  الماجري آمال السیدة-

   :  المالیة اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة  :  الباجي دمحم السید-
    عضو

 عضو  : السابع الصنف من عامل :  الوسالتي العزیز عبد السید-
   

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
   للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من ھي التي األعمال بمختلف 

  2020 أكتوبر 16 : في تبرسق

   

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
   الثانیة الوحدة من عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان بفتح

  

 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من مقـــــــــــرر
 الثانیة الوحدة من عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق

  .  2020 سنة بعنوان الثقیل الوزن في سائق اختصاص

  ، تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر على و
  . تبرسق

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة ؤسسات الم و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  .  والبلدیات  الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 نفي جا 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة روزی السید منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد القانون أحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996

 األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون المنقحة
  . البلدیین

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 الوحدة من عامل 01 عدد النتداب مھني امتحان یفتح :األول الفصل
  :التالي الجدول بیانات حسب الثانیة

  الخطة الصنف العدد

   الثقیل الوزن في سائق05 01

 30 یوم تبرسق ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل
  . الموالیة األیام و  2020 دیسمبر

  . 2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  . الیومیة الصحف وبإحدى الخارجیة للمناظرات اإللكترونیة وبالبوابة

  2020 أكتوبر 16 : في تبرسق  

  

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 لجنة بتركیب یتعلق 2020 أكتوبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق

 اختصاص الثانیة الوحدة من عامل 01 عدد النتداب المھني المتحان
  2020 سنة بعنوان الثقیل الوزن في سائق

                                                                
 أكتوبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من مقـــــــــــرر  

 عامل 01 عدد النتداب المھني المتحان لجنة بتركیب یتعلق 2020
 سنة بعنوان الثقیل الوزن في سائق اختصاص الثانیة الوحدة من

2020  .  

   ، تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر على و
  . تبرسق

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة
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 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط موالتوالمش الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  .  والبلدیات  الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 نفي جا 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة وزیر السید منشور على و
 1995 لسنة 68 عدد القانون أحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996

 األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون المنقحة
  . البلدیین

 امتحان بفتح المتعلق 2020 أكتوبر 16 في المؤرخ المقرر وعلى
 سنة بعنوان تبرسق ببلدیة الثانیة الوحدة من عامل النتداب مھني

2020 .   

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 النتداب تبرسق ببلدیة المھني االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
  : من الثقیل الوزن في سائق اختصاص الثانیة الوحدة من عامل

 :          ینوبھ من أو تبرسق بلدیة رئیس :  بالطاھر أنیس السید-
  اللجنة رئیس 

  عضو   :  تبرسق بلدیة عام كاتب   :  الماجري آمال السیدة-

   :   والمالیة اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة  :  الباجي دمحم السید-
    عضو

 عضو   : السابع الصنف من عامل :  الوسالتي العزیز عبد السید-
   

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
   للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من ھي التي األعمال بمختلف 

  2020 أكتوبر 16 : في تبرسق

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

  تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة بعنوان

  المحلیة الشؤون وزیر إنّ 

  تبرسق بلدیة رئیس من باقتراح و

  الدّستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانـــون وعلى
 العـــام األســــاسي النظام بضبــــط المتعلق 1983دیسمبر

 المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــــــــــــــة ألعــــــوان
  نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو
  ، 2011 دیسمبر

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر وعلى
  ، تبرسق

 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982سبتمبر

 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب مناظرات
  ، 1992 أوت 28 في المؤرخ 1992

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

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في المؤّرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاّصة

2019 ،  

 13في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 السنّ  لتحدید خاّصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 04/2006/

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  ، العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 2007مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
  ، العمومیة اإلدارات
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 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
   المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18

  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط

 جوان 27 في المؤّرخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018 ،  

   2019 أكتوبر 12 في المؤّرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى

  ،  2020 لسنة  تبرسق بلدیة میزانیة وعلى

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 16 في المؤرخ القرار وعلى
 التّقني بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم

  ، تبرسق ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك

 مناظرة بفتح المتعلق 2020 سبتمبر 21 في المؤرخ القرار وعلى
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجیة
  . 2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة

  :یلــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــّرر

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
  تبرسق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 21 في المؤرخ أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى المفتوحة و
  : السّادة من 2020 سبتمبر

  رئیس  : (ینوبھ من أو) البلدیة رئیس : بالطاھر أنیس -

  عضو : للبلدیة العام الكاتب : الماجري آمال -

   عضو : باجة بوالیة ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

 اإلداریة الشؤون مدیر وكاھیة مستشار متصرف :  الباجي دمحم -
  عضو  :   والمالیة

 اإلسكان و للتجھیز الجھویة باإلدارة أول تقني :  الماكني ریاض -
  عضو : بباجة التحتیة البنیة و

  عضو : الباب مجاز ببلدیة رئیس تقني : الشواشي الشاذلي -

 أشخاص تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في  لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة للجنة

  2020 سبتمبر 21 : في تبرســـــق

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

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

  المھیري منزل

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 منزل بلدیة لفائدة األولى الوحدة من عملة النتداب مھني اختبار بفتح

  2020 لسنة المھیري

  المھیري، منزل بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعد
        .المحلیة الجماعات بمجلة بضبط المتعلق 2018 ماي

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

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

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 629 عدد األمر وعلى 
   المھیري منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 و الترقیة شروط و المشمــوالت و الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  . البلدیات و الجھویــة المجالس لعملة االنتداب

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

   یلــي ما قـــرر

 (عملة 04) عملة أربـعة النتداب مھني اختبار یفتح : األول الفصل
                                        على األولى الوحدة من

  : التالي النحو
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  الخطة                      الصنف       العدد

  فضالت رافع                    الثالث           04 

 یوم المھیري منزل ببلدیة المھني االختبار یجري : الثــاني الفصل
  . الموالیة األیام و 11/12/2020

   . 11/11/2020 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

       20/10/2020 : في المھیري منزل

  بلدیة  رئیس
  جملي  خلیل

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من  عامل النتداب مھني  امتحان بفتح

  2020 لسنة المھیري منزل

  المھیري، منزل بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعھ بعد
        .المحلیة الجماعات بمجلة بضبط المتعلق 2018 ماي

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

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

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 629 عدد األمر وعلى 
   المھیري منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 و الترقیة شروط و المشمــوالت و الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  . البلدیات و الجھویــة المجالس لعملة االنتداب

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

   یلــي ما قـــرر

 الثانیة الوحدة من عامل النتداب يمھن امتحان یفتح : األول الفصل
      :التالي النحو على

  الخطة                     الصنف          العدد

  عمومي تنویر كھربائي                  الخامس         01  

 یوم المھیري منزل ببلدیة المھني االمتحان یجري : الثــاني الفصل
  . الموالیة األیام و 11/12/2020

   . 11/11/2020 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

       20/10/2020 : في المھیري منزل

   

  بلدیة  رئیس
  جملي  خلیل

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ھندسة اختصاص تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة
  2020 سنة بعنوان  المھیري

  المھیري منزل بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018لسنة 29 عدد األساسي  القانـــــون علـــــــى و
   , المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فـــــي

 12 فـــــي المـؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانــــون علـى و 
             العام األساســــي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 و المحلیة الجماعات و الدولة ألعــوان                    
 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیــــــة المؤسسات
 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  , 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و 
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982

 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة النتداب
   ,1992 أوت 28 في
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 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر علـــــى و
 التقني  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 114 عدد باألمر المتمم و المنقح العمومیة لإلدارات المشترك
 عدد الحكومي األمر و 2009 جانفي 21 فــــي المؤرخ 2009
    , 2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة1 239

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد األمر علـــــى و
   التقني السلك رتب درجــــات بین لمطابقة بضبط المتعلق 1999

 المنقح التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك            
 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد باألمر المتمم و

2019   

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد األمر علـــــى و
     المشتــــرك التقني السلك تأجیـــــر نظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 1241 عدد باألمر المتمم و المنقح العمومیة لإلدارات  
     , 2019دیسمبر 26 في المؤرخ 2019

 مارس 06 فــــــي المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر علــى و 
   الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علـــــــى و
 الترسیم و الترقیة و االنتدابات آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
   , بالبلدیات

  : یلي ما قــــــرر

 18 یوم لفائدتھا و المھیري منزل ببلدیة تفتح (1) : األول الفصل 
 باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 /12/ 

 المشترك التقني بالسلك  ) مدنیة ھندسة اختصاص( تقني  النتداب
   ,  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

  .2020 /11/ 18 یوم الترشحات  ختم یقع : الثالث الفصل

     21/10/2020: في المھیري منزل

  بلدیة  رئیس
  جملي  خلیل

  
  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 بسلك برامج واضع  النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان  المھیري منزل بلدیة لفائدة  اإلعالمیة تقنیي و محللي
2020  .  

  المھیري منزل بلدیة رئیس إن

   , الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ  2018 لسنة 29 عدد األساسي  القانـــــون علـــــــى و  
   , المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فـــــي

 فـــــي المـؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانـــــــون علــــــى و  
 العام األساســــي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12

 ذات العمومیــــــة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعــوان
   نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو     
   . 2011 دیسمبر 23

 أفریل 23 فــــــــــي المؤرخ 629 عدد األمر علــــــــــى و
     ,  المھیــــــري منزل بلدیـــــــــة بإحداث المتعلق 1985

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و     
   محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 112دعد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي  و
   , 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علـــــــى و
   الترقیة و االنتدابات آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  , بالبلدیات الترسیم و

 أكتوبر 21 في مـؤرخ المھیري منزل بلدیة رئیس قرار علــــــى و
 باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق  2020

 بلدیة لفائدة  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك برامج واضع  النتداب
  .2020 سنة بعنوان  المھیري منزل

  : یلي ما قــــرر

 یوم لفائدتھا و المھیري منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 18/12/2020

 بلدیة لفائدة  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك برامج واضع  النتداب
    2020 سنة بعنوان  المھیري منزل

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

  .  18/11/2020 یـــــوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  21/10/2020: في المھیري منزل

  بلدیة  رئیس
  جملي  خلیل
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  ھبیرة

  

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق

  .2020 سنة بعنوان ھبیرة بلدیة لفائدة مساعد متصرف

 سبتمبر 14 في مؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس من       قـــــــــــــرار 
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
 بلدیة رئیس إن.2020 سنة بعنوان ھیبرة بلدیة لفائدة العمومیة

 عدد األساسي القانون  على و- الدستور، على اإلطالع ،بعد ھبیرة
 بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29
 1983 لسنة 112 عدد القانون على و-.المحلیة الجماعات مجلة

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ
 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان العام

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528 عدد األمر على و -.2011
 الحكومي األمر على و-.ھبیرة بلدیة بإحداث المتعلق 1985 أفریل

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

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

 و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و-.بالبلدیات الترسیم
 كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد البیئة

 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق
 البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-.بالبلدیات الترسیم

 الفصل:یلي ما قرر.2018 جویلیة 02 بتاریخ المنعقدة ھبیرة لبلدیة
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
 للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل. القرار ھذا ألحكام وفقا ھیبرة

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  التصرف كتبة أعاله إلیھ المشار العمومیة لإلدارات المشترك

 على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون
 تفتح :3 الفصل .الترشحات ختم تاریخ في تبةالر ھذه في األقل

 بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة
 الذین التصرف كتبة مجموع من األقل على %35 بنسبة ھبیرة
 إلى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر

 الخطط عدد-:القرار ھذا یضبط و.سواھم دون ھبیرة بلدیة
 اجتماع تاریخ-الترشحات، قائمة غلق تاریخ-للتناظر، المعروضة

 المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل المناظرة، لجنة
 المركزي الضبط بمكتب ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله إلیھا

 مدعم و مفصل تلخیص-:التالیة بالوثائق مصحوبة ھبیرة ببلدیة
 قام التي اإلقتضاء عند العسكریة و المدنیة للخدمات الآلزمة بالحجج

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا
 الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-ینوبھ، من

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-العمومیة،
 اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-الحالیة،
 من نسخ-العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-باألمر، للمعني

 (5) الخمس خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات
 الملف خلو تثبت شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 من لألصل مطابقة نسخ-تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري
 قبل من المنظمة التكوین دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد

 في علیھا المتحصل القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة
 لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل إطار
 بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 المناظرة،الفصل فتح

 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم تاریخ
 لجنة تركیبة تضبط :6 اإلرسال،الفصل تاریخ معرفة على دلیال

 الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة
 و الترشحات في النظر-: بالخصوص اللجنة ھذه تتولى المحلیة،و

-المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح
 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم

 :7 قبولھم،الفصل یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-الغرض،
 الصفر بین یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى
 و بعھدتھ المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0)
 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :8 لعملھ،الفصل أدائھ في اتقانھ
 األقدمیة-: التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا

 أو العلمیة الشھائد-للمترشح، الرتبة في األقدمیة-للمترشح، العامة
 فیھما المرخص أو المنظمین ةالرسكل و التكوین-التعلیمي، المستوى

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس اإلدارة قبل من
 (5) للخمس المواظبة و السیرة-تصرف، كاتب رتبة في المناظرة

 طرف من المسند العدد-المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات
 یمكن أعاله،و السابع بالفصل إلیھا المشار و المباشر الرئیس

 خصوصیة و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء
 من المذكورة بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة
 الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل

 المشار المناظرة لجنة تتولى :9 ،الفصل(20) العشرین و (0)
 و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا
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 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب
 إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا المتحصل

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

 الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 سنا،الفصل ألكبرھم األولویة
 و ھبیرة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في نھائیا

 بالجریدة القرار ھذا ینشر :11 المناظرة،الفصل لجنة من بإقتراح
   ھیبرة لبلدیة اإللكتروني بالموقع و المحلیة للجماعات الرسمیة

  

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بقرارضبط یتعلق
  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة طریق
  .ھبیرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

   2020 سبتمبر 14 في مؤرخ ھیبرة بلدیة رئیس من قـــرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك بالملفات داخلیة مناظرة
  ھبیرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

  ، ھبیرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و
2011.  

 أفریل 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528 عدد األمر على و -
  .ھبیرة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و-
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

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

 المنعقدة ھبیرة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  .2018 جویلیة 02 بتاریخ

 2020 سبتمبر 14 في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس قرار على و-
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان

  :یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 ھبیرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق

  :التالي النحو على

  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

 التسدید طرق 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد الرتبة
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  01التناظر طریق عن01مساعد متصرف

  بلدیة رئیس   
  حسین بالحاج دمحم

  

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

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

  .2020 سنة بعنوان ھبیرة ببلدیة مساعد

 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان ھیبرة

  ، ھبیرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و
2011.  

 أفریل 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528 عدد األمر على و -
  .ھبیرة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و-
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

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

 المنعقدة ھبیرة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  .2018 جویلیة 02 بتاریخ

 2020 سبتمبر 14 في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس قرار على و-
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان

  :یلي ما قرر

 األیام و 2020 دیسمبر 15 یوم ھبیرة ببلدیة یفتح :1 الفصل
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

   .2020 نوفمبر 17 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل 

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .ھیبرة لبلدیة اإللكتروني الموقع

  بلدیة رئیس  
  حسین بالحاج دمحم

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

  المحرص

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 محللي بسلك محلل رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي
2020  

 دیسمبر 23 یوم لفائدتھا و المحرس ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل
2020   

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

  2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

   : في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  2020 سنة

 23 یوم  لفائدتھا و المحرس ببلدیة تفتح:األول الفصل
 إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020دیسمبر

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  2020 سنة

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

  2020 نوفمبر  23 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل

  : في المحرس

  

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم
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------------------  

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف
  المحرس بلدیة

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 خمس شرط فیھم والمتوفر برتبھم المترسمین التصرف كتبة العمومیة
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة  المحرس بلدیة رئیس من بقرار

  . المحرس بلدیة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة  المحرس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

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

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

  راقن، كاتب أو

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

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى   

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر ( 20) والعشرین ( 0 )  الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

  والمواظبة، السیرة -

 6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
 المترشح قبول یتم ال و ،20من 10 عن العدد یقل ال أن على أعاله

  ذلك، من أقل عدد على المتحصل

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 الخاصة الضوارب وتضبط المترشح صنف أو رتبة خصوصیة
 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من بالمقاییس

  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفــــــات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضــة

 حالة في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  .سنا  ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم
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 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل 
 لجنة من وباقتراح المحرس بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  ..........................:في المحرس

  

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  2020 سنة بعنوان المحرس

 دیسمبر 23 یوم لفائدتھا و المحرس ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

   2020 سنة

 خطة : ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  ( 01 ) واحدة

  2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   : في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  المحرس

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 واضعو العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 دون بالنظر لھا الراجعین األعوان ولفائدة المحرس بلدیة رئیس من

  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط 

  المناظرة فتح تاریخ  ـ

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

 أن إلیھاأعاله المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة المحرس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

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

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

  برامج، واضع رتبة في

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

  .اإلرسال تاریخ

 إلیھاأعاله المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  . والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى   

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر _ 
  المشاركة
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 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم _
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح _

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر ( 20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة _

  للمترشح الرتبة في االقدمیة _

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد _

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین _
  المناظرة، فتح سنة تسبق التي سنوات الخمس خالل

  والمواظبة، السیرة _

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد _
  .أعاله 6 بالفصل الیھ

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 الملفــــــات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضــة

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

 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في األولویةألقدمھم
  .سنا األولویةألكبرھم

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

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

      في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

  المحرس بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان  بالملفات الداخلیة المناظرة

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  : التالي النحو على المحرس بلدیة

  : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة*

 المزمع للعملة الجملي شغورھاالعدد سد المراد الخطط الرتبةعدد
  ترقیتھم

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن (% 90) -22عام متصرف

  2 باالختیار الترقیة طریق عن (% 10) -

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن (% 90) -11متصرف

  1 باالختیار الترقیة طریق عن (% 10) -

   اتبالملف داخلیة مناظرة طریق عن (% 90) -11مساعد متصرف

  1باالختیار الترقیة طریق عن (% 10) -

  : العمومیة باإلدارات اإلعالمیة تقني و محللي سلك إلى بالنسبة*

 المزمع للعملة الجملي شغورھاالعدد سد المراد الخطط الرتبةعدد
  ترقیتھم

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن (% 90) -11محلل

  1 باالختیار الترقیة طریق عن (% 10) -

         : في المحرس

  

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  المحرس

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

  .القرار ھذا

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

 شرط فیھم والمتوفر برتبھم المترسمون المساعدون المتصرفون
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 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (5) خمس
  .الترشحات

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

 المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین مجموع
  . المحرس بلدیة إلى  بالنظر الراجعین و أعاله علیھا

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة  المحرس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

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

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

 (5) للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 تاریخ بعد بسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل      
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم
  .اإلرسال تاریخ معرفة على

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى   

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین -
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

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

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
 المترشح قبول یتم ال و ،20من 10 عن العدد یقل ال أن على أعاله

  ذلك، من أقل عدد على المتحصل

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 الخاصة الضوارب وتضبط المترشح صنف أو رتبة خصوصیة
 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من بالمقاییس

  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفــــــات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضــة

 حالة في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  .سنا  ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 لجنة من وباقتراح المحرس بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصل
  .المحرس لبلدیة االلكتروني الموقع و

  ..........................:في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  


