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  المحـتــــوى
  

 المحلية الجماعات
  األندلس قلعة

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  .......................................................................مدنیة ھندسة اختصاص أول مھندس النتداب بالملفات

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  ...................................................................................مساعد متصرف النتداب بالملفات

  الجدیدة
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد مداوالت

  ........…البلدیة مع تعاون و شراكة اتفاقیات مشاریع على بالمصادقـــة یتعلق 2020 لسنة الرابعة العادیة دورتھ
  المرناقیة

 بتاریخ 14 عدد بالقرار خطأ بإصالح یتعلق 2020 یسمبرد 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق 10/12/2020

  .........................................................2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 بتاریخ 13 عدد بالقرار ورد خطأ بإصالح یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح والمتعلق 10/12/2020
  ....................................................................2020 لسنة المرناقیة ببلدیة العمومیة لإلدارات

 بتاریخ 20 عدد بالقرار خطأ بإصالح یتعلق 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح  المتعلق  10/12/2020

  ...................................................................2020 لسنة المرناقیة بلدیةب العمومیة لإلدارات
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  ھیشر دوار
 باالختیار مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

  ........................................................2020 بعنوان مباشرة األعلى الصنف إلى صنف من عملة لترقیة
  قلیبیة

 في مؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر بمن یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020 لسنة 52 عدد قرار
 التقني بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 27/11/2020

  ..........................................................2020سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 مؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق27/11/2020 في
   ........................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

 في ؤرخم المحلیة الشؤون وزیر من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق  27/11/2020

  ...............................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي
 في مؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر بمن یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 27/11/2020
  ………………………………………..…… ......قلیبیة بلدیة  لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین

  بوعرقوب
 متعلق 2020دیسمبر 15 في مؤرخ بمقرر یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   ةلسن 23 عدد قرار

  .......2023و  2022 ،2021 للسنوات بوعرقوب بلدیة لنیابة محامي لتكلیف العروض وتقییم فتح لجنة بإحداث
 لقمتع 2020 دیسمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

  …………………………………………بوعرقوب ببلدیة المدنیة للبنایات داخلیة إداریة لجنة بإحداث
 متعلق 2020 دیسمبر 22 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

  .................................بوعرقوب ببلدیة العمومیة بالشبكات الربط مطالب في للنظر محلیة فنیة لجنة بإحداث
 متعلق 2020 دیسمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

  ...........................................................................بوعرقوب ببلدیة المدنیة للبنایات فنیة لجنة بإحداث
  الحمامات

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2020   نةلس 35 عدد قرار
  ........................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  بنزرت
  .............................................غببال یتعلق 2020 دیسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد ارقر

  الرحمان عبد منزل
 بالسلك رئیس متصرف بتسمیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

  ...............................الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة 2020سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 بسلك مركزي محلل بتسمیة یتعلق بفرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

  ……………2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي
 التقني بالسلك أول تقني بتسمیة قیتعل بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

  ........................................2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 بالسلك مستشار متصرف تسمیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

  ..............................2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري
 اإلداري بالسلك متصرف تسمیة  بقرار یتعلق 2020 دیسمبر  22في مؤرخ  2020 لسنة 25 عدد قرار

  ........................................2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف تسمیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

  ........................................الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك
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  المنارة بنبلة
 التھیئة مثال على بالمصادقة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 21 في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  ......................................................................................................المنـارة بنبلة لبلدیة العمرانیة
  زرمدین

  .........................األسبوعیة السوق نقلة بقرار یتعلق 2019 أوت 19  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد ارقر
  ھالل قصر

 داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27 في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
  ...........................................................................................رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات

  ھبیرة
 طبقا مستشار متصرف بتسمیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار

 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة
  ...........................................................................................................ھیبرة بلدیة لفائدة 2020

 مستشار متصرف رتبة في تسمیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 15 في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
  ....................................................................................................................استثنائیة مناظرة

  التاللسة
 01 في مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30 في مؤرخ 2020 لسنة 10عدد  قرار

 لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020أكتوبر
  .............................................................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة العمومیة

 01 في مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط لقیتع 2020أكتوبر

  .....................................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 1في  مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من اربقر یتعلق 2020 سبتمبر 30 في مؤرخ 2020 لسنة 13 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلي للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020أكتوبر
  ..................................................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 01 في مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد ارقر
 رئیس معماري مھندس رتبة إلي للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020أكتوبر

  ..................................................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 01 في مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 لمھندسینا بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلي للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020أكتوبر

  .................................................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین
 01 في مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020أكتوبر
  ..........................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 01 في مؤرخ التاللسة بلدیة رئیسة من بقـرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلي للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020كتوبرأ

  .................................................................2020 سنة بعنوان التاللسة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین
  الحاجب

 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  ................2020 سنة بعنوان الحاجب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  السوق حومة جربة
 وبالرصیف نزالك بساحة االنتصاب بتحجیر یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ..............................................................................السوق بحومة المھیري الطیب لشارع الموازي
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  

  األندلس قلعة

  

 فيفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2020

 إختصاص أول مهندس إلنتداب بالملفات لخارجيةا

  مدنية هندسة

  قرار

 إلنتداب بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط

  مدنية هندسة إختصاص أول مهندس

 في مؤرخ األندلس قلعة بلدية رئيس من

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق................

 إختصاص لأو مهندس إلنتداب بالملفات الخارجية

  اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك مدنية هندسة

  .العمومية

  األندلس، قلعة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 يسمبرد

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1999 لسنة 819 االمر عدد األمر على و

 االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 12

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك الخاص

 وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع على و

 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد االمر

2014 ،  

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 السن لتحديد خاصة حكامأ بضبط المتعلق 2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

   ، العمومي القطاع في لإلنتداب

 المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و

 صالحيات عضب بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في

  ، المحلية الشؤون وزير إلى الحكومة رئيس

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و

 الحكومة أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 و االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .تبالبلديا والترسيم الترقية

  :يــــــــــلي ما قرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط: األول الفصل

 إختصاص أول مهندس إلنتداب  باإلختبارات الخارجية

  اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك مدنية هندسة

  .المحلية الجماعات لفائدة العمومية

  باإلختبارات الخارجية المناظرة تفتح: الثاني الفصل

 بالسلك مدنية هندسة إختصاص أول مهندس ابإلنتد

 للمترشحين العمومية  اإلدارات لمهندسي المشترك

 الشهادة الحاملين و المهندسين بعمادة المسجلين

 من ،البالغين معادلة شهادة أو إول لمهندس الوطنية

 وفق تحتسب األكثر على سنة (40) أربعين العمر

 13 في خالمؤر 2006 لسنة 1031 عدد األمر أحكام

  . أعاله إليه المشار 2006 أفريل

 للمناظرة المترشحين على يجب: الثالث الفصل

 عن ترشحاتهم ،تسجيل أعاله إليه ،المشار الخارجية

 سحب ،ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد

 مضمونة رسالة بواسطة وارسالها الترشح استمارة
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 لمنصوصا العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

 مرفقة اإلستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار عليه

  : التالية الوثائق من يتكون بملف وجوبا

  :للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم) ترشح استمارة – 1

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

www.concours.gov.tn))  

  ،الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -2

  الباكالوريا، أعداد بطاقة من نسخة – 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة - 4

 مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة – 5

  معادلة، بشهادة األجنبية للشهائد بالنسبة

 عمادة بجدول الترسيم شهادة من مصورة نسخة - 6

  ، المهندسيين

 مترشحال السم حامالن البريد معلوم خالصا ظرفان – 7

  وعنوانه،

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت شهادة – 8

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 يمض لم الشغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها على

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات قائمة

  .باألمر للمعني ىالقصو القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 آخر بعد الواردة أو المحلية للجماعة المركزي الضبط

  . الترشحات لقبول أجل

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

 يمض لو(األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون-

  أشهر، ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون-

  ، أشهر ثالثة من أكثر

  حديثتان، شمسيتان صورتان --

  الباكالوريا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة-

   التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة-

 تسليمها تاريخ على يمض لم (األصل) طبية شهادة-

 فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة من أكثر

 وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية التالمؤه

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل

  .للصحة عمومية

 إليها المشار الخارجيه المناظرة تفتح : الرابع الفصل

  : القرار هذا ويضبط المحلية الجماعة رئيس من بقرار

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -    

   ، لترشحاتا قائمة ختم تاريخ -    

  .المناظرة فتح تاريخ-    

 الخارجية المناظرة على تشرف : الخامس الفصل

 الوزير من بقرار  تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها المشار

  ، بالخصوص هذه تتولى. المحلية بالشؤون المكلف

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  المناظرة، في

  ، االختبارات سير على شرافاإل و الملفات دراسة-

  ، الجدارة حسب الترشحين ترتيب-

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 يصل لم ترشح ملف كل وجوبا يرفض: السادس الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن

 الفقرة) 3 بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 البريد خنم المناظرة لجنة وتعتمد ، القرار هذا من ("أ"

  .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد

 لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : السابع الفصل 

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة حق

  .المناظرة لجنة من باقتراح و المحلية الجماعة رئيس

 على الخارجية المناظرة تشتمل: الثامن الفصل

  : حلتينمر

  : األولى المرحلة-1

 ترتيبا للمناظرة للمترشحين األولى الترتيب يتم

 عند عليه المتحصل الشخصي للمجموع وفقا تفاضليا

 النحو على يحتسب الذي و المناظرة في التسجيل

  :التالي

 شهادة معدل) ?الشخصي المجموع

 عدد)+ (3× التخرج سنة معدل)+(1‚5×الباكالوريا

  (جامعية شهادة على الحصول سنة مقياس

   األقصى العدد المعيار

  نقطة 30 الباكالوريا لشهادة النهائي المعدل
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 كشف آخر حسب) التخرج لسنة النهائي المعدل

  نقطة 60 (أعداد

   نقاط 10 الجامعية الشهادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 مترشح لكل المسند العدد احتساب كيفية ضبط يتم

  : التالي النحو على معيار كلل بالنسبة

 المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعيار*

  (1‚5× الباكالوريا لشهادة النهائي

  نقطة 60 األقصى العدد : الثاني المعيار*

  (3× التخرج لسنة النهائي المعدل)

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعيار*

  :ليالتا بالجدول مبين هو ما حسب النقاط وتسند

 غلق تاريخ من الجامعية الشهادة على الحصول أقدمية

  النقاط عدد الترشحات

  نقاط 10 سنوات 5 من أقل

   نقاط 8 سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 6 سنة 15 من أقل و سنوات 10 من

   نقاط 4 فوق فما سنة 15

 في الشفاهي اإلختبار إلجراء  المترشحين دعوة يتم

 ذلك و للتناظر المفتوحة طالخط عدد مرات 6 حدود

 لمجموعهم وفقا للمترشحين التفاضلي الترتيب حسب

 تعطي المترشحين بين التساوي حالة في) الشخصي

  (سنا ألكبر األولوية

  :الثانية المرحلة-

 البرنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي اختبار

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي.السحب طريق عن السؤال اختيار ،يقع المناظرة

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .إثنين عللى إليه يسند الذي العدد

  :يلي كما االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

   الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعية

  : شفاهي اختبار

   دقيقة20 التحضير*

   دقيقة20 العرض*

   دقيقة 20 الحوار*

  (20) العشرين و (0) بين يتراوح ددالع

 العربية باللغة الشفاهي االختبار يجري: التاسع الفصل

  . المترشح اختيار حسب الفرنسية باللغة أو

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

 ستة من أقل عدد كل عن ينتج: عشر الحادي الفصل

 رفض الشفاهي االختبار في (20) عشرين على (6)

  . المترشح قبول

 المتحصل المجموع احتساب يقع: عشر الثاني الفصل

  :كاآلتي المترشح قبل من عليه

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

 أ ? األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع 
2  

 ب ? الثانية المرحلة في عليه المتحصل طالنقا مجموع
1  

  (×1ب+× 2 أ) ? النهائي الحاصل

 ترتيب المناظرة لجنة تتولى: عشر الثالث الفصل

 و النهائي الحاصل حسب تفاضليا ترتيبا المترشحين
 قبولهم يمكن الذين المترشحين في قائمتين تقترح

  :نهائية بصفة

 ترشحينالم أسماء على تشتمل : األصلية القائمة(1

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 في و المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

  . تسديدها المزمع المراكز حدود

 المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل إذا و(2

  . سنا ألكبرهم األولوية تكون النقاط من

 في القائمة هذه إعداد يتم : التكميلية القائمة(3

 المترشحين عدد من تقدير أفصى على%50 حدود

 عند اإلدارة لتمكين األصلية بالقائمة المسجلين

 لم الذين الناجحين المترشحين تعويض من اإلقتضاء

  .عملهم بمراكز يلتحقوا

 والقائمة نهائية بصفة تضبط : عشر الرابع الفصل

 المقبولين للمترشحين و التكميلية والقائمة االصلية

 الجماعة رئيس قبل من الخارجية المناظرة في نهائيا

  .المحلية
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 المحلية الجماعة تقوم : عشر الخامس الفصل

 المترشحين استدعاء و األصلية بالقائمة بالتصريح

  .عملهم بمراكز لإللتحاق الناجحين

 تقدير أقصى على (يوما30) شهر أجل انقضاء بعد و

 اإلدارة ى،تتول األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه

 االلتحاق عليهم ،بأن بالتسليم اإلشعار مع الوصول

   يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز

 قائمة من يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون أو

 بالمترشحين تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين

 الترتيب حسب وذلك ميليةالتك بالقائمة المسجلين

  . التفاضلي

 على أشهلر ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

 بالجريدة القرار هذا ينشر : عشر السادس الفصل  

  . المحلية للجماعات الرسمية

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى  :13 الفصل

 قائمتين وتقترح النهائي الحاصل حسب ضلياتفا ترتيبا

  .نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين في

 المترشحين أسماء على تشتمل :األصلية القائمة(1

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 وفي المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

  .تسديدها المزمع المراكز حدود

 من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا(2

  .سنا ألكبرهم الولوية تكون النقاط

 حدود في القائمة هذه إعداد يتم :التكميلية القائمة(3

 المترشحين عدد من تقدير أقصى على % 50

 عند اإلدارة لتمكين األصلية بالقائمة المسجلين

 لم الذين الناجحين المترشحين تعويض من اإلقتضاء

  .عملهم بمراكز يلتحقوا

 األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :14 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

  .المحلية الجماعة رئيس قبل من الخارجية المناظرة

 بالقائمة بالتصريح المحلية الجماعة تقوم :15 الفصل

 لإللتحاق الناجحين المترشحين وإستدعاء األصلية

 (يوما 30) شهر أجل إنقضاء وبعد ، لهمعم بمراكز

 بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير أقصى على

 المتخلفين على التنبيه اإلدارة تتولى ، األصلية

 بالتسليم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

 أقصاه أجل من عملهم بمراكز اإللتحاق عليهم بأن ،

 للتسمية ضينراف يعتبرون أو يوما (15) عشر خمسة

 ويتم المناظرة في الناجحين قائمة من ويحذفون

 التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين تعويضهم

  .التفاضلي الترتيب حسب وذلك

 على أشهر ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

 للجمهورية سميالر بالرائد القرار هذا ينشر :16الفصل

  .التونسية

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

  

  بلدية رئيس   
  حمودة الحاج بن فتحي

  

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

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2020

  مساعد متصرف إلنتداب بالملفات الخارجية

 بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط قرار

  مساعد متصرف إلنتداب

 في مؤرخ األندلس قلعة بلدية رئيس من

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق................

 بالسلك  مساعد متصرف إلنتداب بالملفات الخارجية

  .العمومية  لإلدارات المشترك اإلداري

  األندلس، قلعة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على عاإلطال بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011
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 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2012 أكتوبر10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25 في

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 خالمؤر 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و
 صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في

  ، المحلية الشؤون وزير إلى الحكومة رئيس

 المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر على و

 صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في

  المستدامة، التنمية و البيئة وزير إلى الحكومة رئيس

 22 في خالمؤر 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 و االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم الترقية

 عدد البيئة و المحلية الشؤون وزير منشور وعلى

 صيغ بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ14

   بالبلديات والترسيم الترقية و االنتداب آليات و

 ؤرخالم 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  أعضائها، و الحكومة

  :يــــــــــلي ما قرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط: األول الفصل

  مساعد متصرف إلنتداب  باإلختبارات الخارجية

 لفائدة  العمومية  لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 ألحكام وفقا 2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية

  . القرار هذا

  باإلختبارات الخارجية المناظرة تفتح: الثاني الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف إلنتداب

 على المحرزين للمترشحين  العمومية  لإلدارات

    معادلة شهائد أو  األولى للمرحلة جامعية  شهادة

 ابهذ منظرة تكوينية  شهادة على المحرزين أو

 على سنة (40) أربعين العمر من البالغين و المستوى

 لسنة 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر

  . أعاله إليه المشار 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006

 بمكاتب التسجيل من بداية القصوى السن تقدير ويتم

 خالل المفتوحة للمناظرات بالنسبة ذلك و التسجيل

 صورة وفي. التسجيل تاريخ تلي التي سنوات الخمس

 تقدير يتم التسجيل بمكتب  للمترشح التسجيل عدم

  .2020 جانفي غرة يوم القصوى السن

 اليها المشار الخارجية المناظرة تفتح: : الثالث الفصل

 هذا ويضبط االندلس قلعة بلدية رئيس من بقرار اعاله

  : القرار

  للتناظر المفتوحة الخطط عدد*

  الترشحات قائمة ختم تاريخ*

  المناظرة فتح تاريخ*

 للمناظرة المترشحين على يجب: الرابع الفصل

 عن ترشحاتهم ،تسجيل أعاله إليه ،المشار الخارجية

 سحب ،ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد

 مضمونة رسالة بواسطة وارسالها الترشح استمارة

 المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

 مرفقة اإلستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار هعلي

  : التالية الوثائق من يتكون بملف وجوبا

  :للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم) ترشح استمارة – 1

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

www.concours.gov.tn))  

  الوطنية، التعريف بطاقة من نسخة -2

 مصحوبة العلمية الشهائد من مجردة نسخة – 3

  معادلة بشهائد االجنبية للشهائد بالنسبة

 المترشح السم حامالن البريد معلوم خالصا ظرفان - 4

  وعنوانه،

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت شهادة – 5

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 يمض لم لشغلا طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها على

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات قائمة

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 لقبول أجل آخر بعد الواردة أو  بالبلدية الضبط

   . الترشحات

  : ناظرةالم في النجاح بعد – ب
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 يمض لو(األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون-

  أشهر، ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون-

  ، أشهر ثالثة من أكثر

  حديثتان، شمسيتان صورتان --

 ما او العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة-

   يعادلها

 تسليمها تاريخ على يمض مل (األصل) طبية شهادة-

 فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة من أكثر

 وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية المؤهالت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل

  .للصحة عمومية

 يصل لم ترشح ملف كل وجوبا يرفض : الخامس الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن

 الفقرة) 4 بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 البريد خنم المناظرة لجنة وتعتمد ، القرار هذا من ("أ"

  .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد

 المخول المترشحين قائمة تضبط : السادس الفصل 

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة حق لهم

  .المناظرة لجنة من باقتراح و ةالمحلي الجماعة رئيس

 الخارجية المناظرة على تشرف  : السابع الفصل

 الوزير من بقرار  تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها المشار

  ، بالخصوص هذه تتولى. المحلية بالشؤون المكلف

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  المناظرة، في

  ، االختبارات سير على اإلشراف و الملفات دراسة-

  ، الجدارة حسب الترشحين ترتيب-

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين  ترتيب-

 المشار الخارجية المناظرة تشتمل : الثامن الفصل

  : التالية اإلختبارات على أعاله إليها

  : األولى القبول إختبار-أ

  .التونسية باإلدارة يتعلق كتابي إختبار-

  ساعات3 المدة-

  2 ربالضا-

 أربعة في العربية باللغة وجوبا اإلختبار هذا يجرى

 اإلعتبار بعين تؤخذ ال و تقدير أقصى على صفحات

  . األقصى العدد هذا على تزيد التي الصفحات

 القبول إختبار في الناجحين المترشحين إعالم يتم

 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتيب طريق عن األولي

 النهائي القبول إختبار اءإجر بمكان اإلدارة مقر في

 بالملحق األولي اإلختبار برنامج ويضبط وتاريخه

  .المقرر لهذا المصاحب

  :النهائي القبول إختبار-ب

 البرنامج من يأخذ موضوع حول شفاهي إختبار-

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه المقرر لهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال اختيار يقع و المناظرة

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب ذاإ صورة

  . إثنين على إليه يسند الذي العدد

  :يلي كما الضوارب و اإلختبار لهذا المحددة المدة تضبط

   اإلختبار نوعية

  المدة

  النقاط عدد

  الضارب

  :شفاهي اختبار

  20 و0 بين يتراوح العدد دقيقة 20 التحضير

  دقيقة 20 العرض

   دقيقة 20 الحوار

 باللغة أو العربية باللغة الشفاهي ختباراإل ويجرى

  . المترشح اختيار حسب الفرنسية

 على اإلختبارات تعرض تعرض: التاسع الفصل

 بين يتراوح عدد إختبار كل إلى يسند و إثنين مصححين

  (20) وعشرين (0)

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

  .المسندين للعددين

 األربعة يفوق العددين بين ارقالف كان إذا ما صورة وفي

 مصححين قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)

  آخرين إثنين

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

  .االخرين للعددين
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 (6) ستة من أقل عدد كل عن ينتج : العاشر الفصل

 قبول رفض الشفاهي االختبار في (20) عشرين على

  . المترشح

 المترشحين جميع دعوة تتم: عشر اديالح الفصل

 اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في الناجحين

  .الشفاهي

 أي بقبول التصريح يمكن ال: عشر الثاني الفصل

 النقاط من مجموع على يتحصل لم إن نهائيا مترشح

 إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثين يساوي

   ابيوالكت الشفاهي اإلختبارين مجموع

 من المجموع نفس على أكثر أو مترشحين تحصل وإذا

 ألكبرهم األولوية تكون اإلختبارات جميع في النقاط

  .سنا

 تصرف تحت يوجد أن يمكن ال: عشر الثالث الفصل

 ال و كتب ال اإلختبارت إجراء مدة طيلة المترشحين

 ما نوعه كلن مهما مستند أي وال مذكرات وال نشريات

  .ذلك مناظرةال لجنة تقرر لم

 غش محاولة أو غش كل عن ينتج: عشر الرابع الفصل

 الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه تم

 و اإلمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق
 المشاركة من حرمناه و أجراها التي اإلختبارات إلغاء

 امتحان أو مناضرة كل في سنوات(05) خمس لمدة

 من قرار يمقتضى الحرمان هذا مويت الحق إداري

  .لذلك المؤهلة السلطة

 الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويتم

  .الغش محاولة أو الغش إلي تفطن الذي

 ترتيب المناظرة لجنة تتولى: عشر الخامس الفصل   

 لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا  المترشحين

 في قائمتين وتقترح الشفاهي و الكتابي اإلختبار

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

 المترشحين أسماء تتضمن: األصلية القائمة – أ        

 الجدارة ترتيب حسب المناضرة في نهائيا المقبولين

 المترشح عليه تحصل الذي النهائي للحاصل طبقا

  .للتناظر المعروضة الخطط حدود وفي

 في القائمة هذه عدادإ يتم  : التكميلية القائمة – ب

 المترشحين عدد من تقدير أقصى على % 50 حدود

 عند اإلدارة لتمكين األصلية بالقائمة المسجلين

 لم الذين الناجحين المترشحين تعويض من اإلقتضاء

  .عملهم بمراكز يلتحقوا

 نهائية بصفة تضبط: عشر السادس الفصل       

 لمترشحينل و التكميلية والقائمة االصلية والقائمة

 متصرف ألنتداب الخارجية المناظرة في نهائيا المقبولين

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  .األندلس قلعة بلدية رئيس قبل من

 األندلس قلعة بلدية تقوم : عشر السابع الفصل

 المترشحين وإستدعاء األصلية بالقائمة بالتصريح

 أجل إنقضاء وبعد ، همعمل بمراكز لإللتحاق الناجحين

 تاريخ من بداية تقدير أقصى على (يوما 30) شهر

 على التنبيه اإلدارة تتولى ، األصلية بالقائمة التصريح

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين

 عملهم بمراكز اإللتحاق عليهم بأن ، بالتسليم اإلشعار

 يعتبرون أو يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل من

 في الناجحين قائمة من ويحذفون للتسمية ينرافض

 المسجلين بالمترشحين تعويضهم ويتم المناظرة

  .التفاضلي الترتيب حسب وذلك التكميلية بالقائمة

 على أشهر ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

  

  بلدية رئيس
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

  الجديدة

  

 نوفمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد مداوالت

 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون يتعلق 2020

 بالمصادقـــة يتعلق 2020 لسنة الرابعة العادية دورته

  البلدية مع تعاون و شراكة اتفاقيات مشاريع على

 مإبرا على 13 / 11 بإجمـــاع المجلس أعضاء صادق 

 / يقظ أنا منظمة و البلدية بين تعاون و شراكة اتفاقيات

 التفويض و GJANUS شركة و اإلبداع – قزح جمعية

  اإلتفـاقيـــات هذه إلمضاء البلدية لرئيس

  

  بلدية رئيس
  العويني  خالد
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  المرناقية

  

 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 بتاريخ 14 عدد بالقرار خطأ حبإصال يتعلق 2020

 الداخلية المناظرة بفتح المتعلق 10/12/2020

 عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  2020 لسنة المرناقية

  النص كامل في خطأ ذكر إذ 

  : وصوابه 

 11/12/2020 يف مؤرخ المرناقية بلدية رئيس من قرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائية

 المرناقية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك

  . 2020 سنة بعنوان

  المرناقية بلديــــــــــــــــــة رئيس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد  ياألساس القانون وعلى

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلداريـــة الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة تتمته أو نقحتـــه تيال

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة

 18 في المؤرخ 1967 لسنة 228 عدد األمر وعلى

  المرناقية، بلدية بإحداث المتعلق 1967 جويلية

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم قيةوالتر

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02

  ، وأعضائها

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار  علىو

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

   ، العمومية لإلدارات

  يلــــــــــــــي ما قرر

 يوم ولفائدتها المرناقية ببلدية يفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة ليةالموا واأليام 23/01/2021

 بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

.  

 بخطّة للتناظر المعروضة الخطط عدد حّدد : 02 الفصل

  . ( 01 ) واحدة

   23/12/2020 : يوم الترشحات ختم يقع : 03 الفصل

  11/12/2020 : في المرناقية

  بلدية رئيس
  الدريدي  فيصل

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

 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 بتاريخ 13 عدد بالقرار ورد خطأ بإصالح يتعلق 2020

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح والمتعلق 10/12/2020

 المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقية

  2020 لسنة المرناقية يةببلد العمومية لإلدارات

  ذكر إذ

 : في المؤرخ المرناقية بلدية رئيس قرار وعلى 

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 11/12/2020

 رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة

  وصوابه

 : في المؤرخ رناقيةالم بلدية رئيس قرار وعلى 

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 11/12/2020

 بالسلك متصرف رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

   2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  بلدية رئيس
  الدريدي  فيصل
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 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 بتاريخ 20 عدد بالقرار خطأ بإصالح يتعلق 2020

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح  المتعلق  10/12/2020

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية

 لسنة المرناقية ببلدية العمومية لإلدارات المشترك

2020  

  : ذكر إذ

 : في المؤرخ المرناقية بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بطبض المتعلق 11/12/2020

  رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  ، 2020 سنة

  : وصوابه

  الشيء

  بلدية رئيس
  الدريدي  فيصل

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

  هيشر دوار

  

 ديسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 باالختيار مهني امتحان بفتح يتعلق راربق يتعلق 2020

 مباشرة االعلى الصنف الى صنف من عملة لترقية

  2020 بعنوان

 لترقية باالختيار مهني امتحان هيشر دوار بلدية تفتح

 صنف الى صنف من والثالثة الثانية الوحدة من عملة

   2020 سنة بعنوان مباشرة اعلى

  بلدية رئيس
  غربي  مختار

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

  قليبية

  

 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 مؤرخ والبيئة المحلية الشؤون وزير بمن يتعلق 2020

 المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 27/11/2020 في

 بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  .2020 سنة بعنوان قليبية

 في مؤرخ والبيئة المحلية الشؤون وزير من

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 27/11/2020

 التقني بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقية بالملفات

 بعنوان قليبية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2020 سنة

  البيئة و المحلية الشؤون وزير إن

  قليبية بلدية ئيسر من وباقتراح

  , الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى    

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 ديسمبر 12

 لمؤسساتوا المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .قليبية بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ,2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02
  ,أعضائها

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بتطبيق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14

 و والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط قةالمتعل األحكام
  . بالبلديات الترسيم

 12 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  . 2020 سبتمبر
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 17/9/2020 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 ـيالتقن بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 بعنوان قليبية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  ,2020 سنة

 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة بفتح المتعلق 17/9/2020.

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 بعنوان قليبية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  , 2020 سنة

  يـــلي مـــا قـــرر

 الداخلية المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    

 التقني بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقية بالملفات

 بعنوان قليبية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 إليه مشار قرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة

  : السادة من 17/9/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع

  رئيس بصفة    ينوبه من أو البلدية رئيس-

               غريبـي العزيز عبد : للبلدية العام الكاتب-

  عضو بصفة 

                ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس-

  عضو بصفة   

           اإلدارية الشؤون مدير كاهية بوشوشة هاجر-

  عضو بصفة  

            تميم منزل ببلدية يسرئ تقنـي بوليفة كريم-

    عضو بصفة 

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :2 الفصل

 للقيام ذلك و القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف

  .المناظرات مجال في لخبرتهم

  2020 نوفمبر 27: في تونس

  والبيئة المحلية الشؤون وزير

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

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

 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 والبيئة المحلية الشؤون وزير من بقرار يتعلق 2020

 المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق27/11/2020 في مؤرخ

 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي

  .2020 سنة بعنوان قليبية بلدية

 في مؤرخ والبيئة المحلية الشؤون وزير من

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق27/11/2020

 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

  .2020 سنة بعنوان قليبية

  البيئة و المحلية الشؤون وزير نإ

  قليبية بلدية رئيس من وباقتراح

  , الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى    

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    

 األساسي مالنظا بضبط والمتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .يةقليب بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيـي و محللي بسلك

 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد األمر باألمر المتمم

  ,2009 جانفي 21

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 رسبتمب 02
  ,أعضائها

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى      

 و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بتطبيق متعلقال 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14

 و والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام
  . بالبلديات الترسيم

 12 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  . 2020 سبتمبر



  91عــــــدد   2020ديسمبر  25 ––ة للجماعات المحلية الجريدة الرسمي  4324صفحــة 

 17/9/2020 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط لمتعلق

 وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

  ,2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية

 17/9/2020 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح لمتعلق

 لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة

  ,2020 سنة بعنوان العمومية

  يـــلي امـــ قـــرر

 الداخلية المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    

 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

 القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان قليبية

  17/9/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه المشار

  : السادة من

  رئيس بصفة        ينوبه من أو البلدية سرئي -

               غريبـي العزيز عبد : للبلدية العام الكاتب-

  عضو بصفة  

                ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس-

  عضو بصفة

         اإلدارية الشؤون مدير كاهية : بوشوشة هاجر-

  عضو بصفة

             قليبية ةببلدي مركزي محلل شوشان أنيس-

    عضو بصفة 

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :2 الفصل

 للقيام ذلك و القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف

  .المناظرات مجال في لخبرتهم

  2020 نوفمبر 27: في تونس

  والبيئة المحلية الشؤون وزير

  العروي صطفىم

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

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

 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 في مؤرخ المحلية الشؤون وزير من بقرار يتعلق 2020

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق  27/11/2020

 محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات يةاإلعالم وتقنيي

  .2020 سنة بعنوان قليبية

 11/2020/ 27 في مؤرخ المحلية الشؤون وزير من

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق

 وتقنيي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية

 بعنوان قليبية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية

  .2020 سنة

  البيئة و المحلية الشؤون وزير إن

  قليبية بلدية رئيس من وباقتراح

  , الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى    

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    

 األساسي نظامال بضبط والمتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .ليبيةق بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيـي و محللي بسلك

 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد األمر باألمر المتمم

  ,2009 جانفي 21

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 تمبرسب 02
  ,أعضائها

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 17/9/2020 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية بالملفات

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

2020,  
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 17/9/2020 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح لمتعلق

 اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك برامج واضع رتبة

  ,2020 سنة بعنوان العمومية اراتلإلد

  يـــلي مـــا قـــرر

 الداخلية المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    

 محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

 القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان قليبية

 17/9/2020 في المؤرخ أعاله رجعبالم إليه المشار

  : السادة من

  رئيس بصفة        ينوبه من أو البلدية رئيس -

               غريبـي العزيز عبد : للبلدية العام الكاتب-

  عضو بصفة     

                ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس-

  عضو بصفة  

         داريةاإل الشؤون مدير كاهية   بوشوشة هاجر-

  عضو بصفة   

                   بالبلدية مركزي محلل شوشان أنيس-

    عضو بصفة   

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :2 الفصل

 للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف

  .اتالمناظر مجال في لخبرتهم

  2020 نوفمبر 27 في تونس

  والبيئة المحلية الشؤون وزير

  العروي مصطفى

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

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

 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 مؤرخ والبيئة المحلية الشؤون وزير بمن يتعلق 2020

 المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 27/11/2020 في

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية لفاتبالم الداخلية

  لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس

  . قليبية بلدية

 في مؤرخ والبيئة المحلية الشؤون وزير من

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 27/11/2020

 رئيس معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية  لفائدة دارةلإل المعماريين المهندسين بسلك

  . قليبية

  والبيئة المحلية الشؤون وزير إن

  قليبية بلدية رئيس من وباقتراح

  , الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى    

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 سمبردي 12

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .قليبية بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية

 باألمر  المتمم  لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

  ,2009 جويلية 21 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد

 في رخالمؤ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02
  ,أعضائها

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى      

 و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب آليات

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بتطبيق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14

 و والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام
  . بالبلديات الترسيم

 12 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  . 2020 سبتمبر

 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 17/11/2020

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية فاتبالمل الداخلية
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 بعنوان لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس

  ,2020 سنة

 17/9/2020 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس قرار وعلى

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق

 المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس رتبة

  ,2020 ةسن بعنوان لإلدارة المعماريين

  يـــلي مـــا قـــرر

 الداخلية المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    

 رئيس معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

 القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان قليبية

 17/9/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إليه المشار

  : السادة من

  رئيس بصفة     ينوبه من أو البلدية رئيس -

               غريبـي العزيز عبد : للبلدية العام الكاتب-

  عضو بصفة

                ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس-

  عضو بصفة

         اإلدارية الشؤون مدير كاهية : بوشوشة هاجر-

  عضو بصفة

     قربة ببلدية رئيس معماري مهندس المناعي آمال-

    عضو بصفة

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن :2 الفصل

 للقيام ذلك و القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف

  .المناظرات مجال في لخبرتهم

  27/11/2020 : في تونس

  والبيئة المحلية الشؤون وزير

   العروي مصطفى

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

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

  بوعرقوب

  

 ديسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 2020ديسمبر 15 في مؤرخ بمقرر يتعلق 2020

 لتكليف العروض وتقييم فتح لجنة باحداث متعلق

 2022 ،2021 للسنوات بوعرقوب بلدية لنيابة محامي

  ..2023و

 مقرر                                                    

  العروض وتقييم فتح لجنة إلحداث

 المتعلق                                                  

  بوعرقوب بلدية لنيابة محامي بتكليف

  اطالعه، بعد بوعرقوب بلدية رئيس ان

 مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون على

  المحلية، الجماعات بمجلة يتعلق 2018 ماي 09 في

 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81عدد القانون وعلى

 المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 1973 ديسمبر

 المتممة أو المنقحة النصوص جميع وعلى العمومية

  له،

 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35عدد القانون وعلى

 لميزانية األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي

 النصوص جميع وعلى المحلية العمومية الجماعات

  له، والمتممة المنقحة

 1980 أفريل 23 في المؤرخ 462عدد األمر وعلى

  .بوعرقوب بلدية بإحداث المتعلق

 28 في مؤرخ 2014 لسنة 764عدد األمر وعلى

 تكليف وإجراءات شروط بضبط يتعلق 2014 جانفي

 محاكمال لدى العمومية الهياكل بنيابة المحامين

 والتعديلية والعسكرية واإلدارية القضائية والهيئات

  والتحكيمية،

 جوان 27 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب أمر وعلى

2018.  

  يـــلــي مـــا قــــرر

 وفرز لفتح خاصة لجنة احداث يتم :األول الفصل

 بوعرقوب بلدية لنيابة محامي بتكليف الخاصة العروض

  .2023و 2022و 2021 لسنوات

  :كاآلتي اللجنة تركيبة تتكون :الثاني الفصل

  رئيس :    البلدية رئيس-الهاني الجليل عبد السيد•

  رئيس نائب :   بلدي مجلس عضو-علي سالم السيد•

  عضو :    بلدي مجلس عضو-العياط حاتم السيد•

       عضو :     البلدية عام كاتب-الزقيمي خالد السيد•
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 اإلدارية شؤونال عن-تومية بن عايدة السيدة•

  عضو :والمالية

 النزاعات مصلحة عن-عبدالالوي سماح السيدة•

  عضو-العقارية والشؤون

  عضو :المالية مصلحة عن الغربي منال اآلنسة•

  :التالية بالمهام القيام اللجنة تتولى :الثالث الفصل

  الظروف فتح•

   العروض تقييم•

 عروض بطلب يتعلق نزاع أو إشكالية كل دراسة•

   .البلدية لنيابة محامي فتكلي

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الرابع الفصل

 للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

  .المحلية

  :في بوعرقوب

  بلدية رئيس
  الهاني الجليل عبد

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

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 2020 ديسمبر 23 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020

 المدنية للبنايات داخلية ادارية لجنة باحذاث متعلق

  .بوعرقوب ببلدية

  المدنية للبنايات داخلية لجنة قــرارإحداث

  :اإلطالع بعد بوعرقوب، بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 23 في المؤرخ 1980 لسنة 462 عدد األمر لىوع

  بوعرقوب، بلدية بإحداث والمتعلق 1980 أفريل

 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر وعلى

 العمومية الصفقات بتنظيم والمتعلق 2014 مارس

  تممته، أو نقحته التي النصوص وجميع

 31 في المؤرخ 2017 لسنة 967 عدد األمر وعلى

  .المدنية البنايات إنجاز بتنظيم والمتعلق 2017 جويلية

  يلـي ما قـرر

 إدارية لجنة بوعرقوب ببلدية تحدث :األول الفصل

 967 عدد األمر لمقتضيات طبقا المدنية للبنايات داخلية

 وتعنى 2017 جويلية 31 في المؤرخ 2017 لسنة

 المحلية الصبغة ذات المدنية البنايات إنجاز بتنظيم

 والمحددة المشروع صاحبة لبلديةا فيها تكون التي

  .القرار لهذا الثاني بالفصل

  :التالية المهام اللجنة هذه تتولى :الثاني الفصل

 مفوض منشأ كصاحب التعهد إمكانية في الرأي إبداء-

  المنشأ، صاحب قبل من المقدمة بالمشاريع

 الفنية البرامج أو الوظيفية البرامج في الرأي إبداء-

  بشأنها، المالحظات وتدوين للمشاريع

 الجاري للتراتيب وفقا المصممين تعيين طريقة اختيار-

  العمل، بها

 واإلشكاالت المطروحة المسائل في الرأي إبداء-

  المدنية، البنايات بمشاريع المتعلقة

 بالتعيينات المتعلقة التقييم تقارير في الرأي إبداء-

  المصممين، ترشح وبطلبات المباشرة

 بالدراسات المتعلقة التعويضات في الرأي إبداء-

 وعرض المصممين تقاعس حالة في المالية والعقوبات

 ذات الصفقات لجان على الشأن هذا في المقترحات

  النظر،

 لكل بالنسبة للمتدخلين التقييمية البطاقات متابعة-

  مشروع،

 المهنية لألخطاء المتضمنة الملفات توجيه اقتراح-

 الوزير إلى مصممينال قبل من المرتكبة الجسيمة

  .بالتجهيز المكلف

 أعمال لحضور المعنية المهنة عن ممثل دعوة يتعين

 تتعلق ملفات أعمالها جدول تضمن ما إذا اللجنة

  .مهنية بأخطاء أو مالية بعقوبات

 المشاريع بدراسة مكلفة البلدية مصالح :الثالث الفصل

 يقع لم ما ومراقبتها وتنفيذها المحلية الصبغة ذات

 التجهيز لوزارة التابعة المصالح إلى ذلك ويضتف

  .الترابية والتهيئة واإلسكان

 المدنية للبناءات الداخلية اللجنة تتركب :الرابع الفصل

  :ذكرهم اآلتي األعضاء من

 رئيس : العمرانية والتهيئة األشغال لجنة رئيس-

  اللجنة

  عضو :(رئيس مهندس)العام الكاتب-
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  المهندسين دةعما عن ممثل معماري مهندس-

  عضو :(نابل فرع) التونسيين المعماريين

  مقرر :(تقني) العياط العزيز عبد-

 اللجنة جلسات حضور البلدي المجلس ألعضاء يمكن

 إثراء حضوره في يرى شخص كل دعوة لرئيسها ويمكن

  .ألعمالها

 إلى اللجنة كتابة مهمة تعهد :الخامس الفصل 

 الملفات تحضير تتولى التي للبلدية الفنية المصلحة

 الضرورية والعناصر الوثائق ووضع األعمال جدول وإعداد

 وتحرير اللجنة على المعروضة المشاريع لدراسة

 الحاضرين األعضاء طرف من وتوقيعها جلساتها محاضر

 للصفقات الجهوية اللجنة إلى منها نسخة وتوجيه

  .ذلك األمر اقتضى إن لإلعالم، العمومية

 بتنفيذ مكلف للبلدية العام اتبالك :السادس الفصل 

 الجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار هذا

   .المحلية

  بلدية رئيس   
  الهاني الجليل عبد

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

 ديسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 متعلق 2020ديسمبر 22 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020

 الربط مطالب يف للنظر محلية فنية لجنة باحداث

  .بوعرقوب ببلدية العمومية بالشبكات

  مطالب في للنظر محلية فنية لجنة إحداث قــــــــرار

  العمومية بالشبكات الربط

  :اطالعه بعد بوعرقوب، بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على-

 الجماعة مجلة بإصدار والمتعلق 2018 ماي 09 في

  منه، 140 الفصل اصةوخ المحلية

 1980 أفريل 23 في المؤرخ 462 عدد األمر وعلى-

  وعرقوب، بلدية بإحداث والمتعلق

 27 في المؤرخ البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى-

  ،2018 جوان

  ،2015 ديسمبر 15 في المؤرخ البلدي القرار وعلى-

 اإلستثنائية جلستيه في البلدي المجلس قرار وعلى-

 ديسمبر 19 وبتاريخ 2020 جويلية 10 بتاريخ المنعقدة

2020  

  يلــي مـا قـــرر

 محلية فنية لجنة بوعرقوب ببلدية ُتحدث :األول الفصل

 الشبكات بمختلف الربط مطالب دراسة تتولى

 بلدي ترخيص دون المقامة للبناءات بالنسبة العمومية

 على تركيبتها وتكون .بناء رخصة لمقتضيات المخالفة أو

  :يالتال النحو

 والتهيئة األشغال لجنة رئيس_عزيز عادل-

  رئيس:العمرانية

 بنعثمان، لنور وهيبي، خديجة والسادة السيدات-

  أعضاء:األسود ومعتز علي سالم بنرجب، الهادي

  .مقرر :(التصويت حق دون) الفنية المصلحة عن ممثل-

 مطلب على الترخيص طلب ملف يتكون :الثاني الفصل

 بنسخة مصحوبا العقار صاحب قبل من ممضى عادي

 مختوم هندسي ومثال الوطنية التعريف بطاقة من

 ملكية يثبت وما معماري مهندس قبل من وممضى

 المعاليم في إبراء وشهادة فيه التصرف أو العقار

  .العقارات على الجبائية

 المطالب دراسة الفنية المصلحة تتولى :الثالث الفصل

 للتثبت الميدانية المعاينة بعد الوثائق المكتملة الواردة

 ومستوى البناية وطبيعة ومساحته العقار موقع من

 والبت للنظر اللجنة على الملفات عرض يتم ثم البناء

  .فيها

 تراخيص على التالية المعاليم توظف :الرابع الفصل

 بدون المقامة للبناءات العمومية بالشبكات الربط

  :البناء لرخصة مخالفة أو بلدي ترخيص

 70 تساوي أو أقل مساحتها سكنية صبغة ذات نايةب-

  المربع المتر عن دينار 02 :2م

 04 :2م70 من أكثر مساحتها سكنية صبغة ذات بناية-

  المربع المتر عن دنانير

 دنانير 10 :إدارية أو تجارية أو صناعية صبغة ذات بناية-

  .المربع المتر عن

 على المستوجبة المعاليم توظف :الخامس الفصل

 عدد كان مهما واحدة مرة القرار هذا موضوع التراخيص

  .بها الربط المراد الشبكات

 بلدية ومحاسب للبلدية العام الكاتب :السادس الفصل

 بالجريدة ُينشر الذي القرار هذا بتنفيذ مكلفان بوعرقوب

  .المحلية للجماعات الرسمية

  بلدية رئيس  
  الهاني الجليل عبد
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------------------  

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 متعلق 2020ديسمبر 23 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020

  .بوعرقوب ببلدية المدنية للبنايات فنية لجنة باحداث

  المدنية للبنايات فنية لجنة إحداث قــرار

  :اإلطالع بعد بوعرقوب، بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 23 في المؤرخ 1980 لسنة 462 عدد األمر وعلى

  بوعرقوب، بلدية بإحداث والمتعلق 1980 أفريل

 13 في المؤرخ 2014 لسنة 1039 عدد األمر وعلى

 العمومية الصفقات بتنظيم والمتعلق 2014 مارس

  تممته، أو نقحته التي النصوص وجميع

 31 في المؤرخ 2017 لسنة 967 عدد األمر علىو

  .المدنية البنايات إنجاز بتنظيم والمتعلق 2017 جويلية

  يلـي ما قـرر

 للبنايات فنية لجنة بوعرقوب ببلدية تحدث :األول الفصل

 2017 لسنة 967 عدد األمر لمقتضيات طبقا المدنية

 إنجاز بتنظيم وتعنى 2017 جويلية 31 في المؤرخ

 فيها تكون التي المحلية الصبغة ذات المدنية البنايات

 لهذا الثاني بالفصل والمحددة المشروع صاحبة البلدية

  .القرار

  :التالية المهام اللجنة هذه تتولى :الثاني الفصل

 مراحل بمختلف المتعلقة الملفات في الرأي إبداء-

  والفنية، المعمارية الدراسات

 والفني معماريال الهندسي التصميم في الرأي إبداء-

 والفنية والمعمارية العمرانية الناحية من للمشاريع

 وخاصة الممكنة االقتصاد مواطن في وتنظر والوظيفية

 للمحافظة الممكنة والمواطن والماء بالطاقة المتعلقة

  المناخية، التغيرات انعكاسات من والحد البيئة على

 البنايات لمشاريع الفنية المواصفات تطبيق متابعة-

  .العمل بها الجاري التراتيب وفق المدنية

 والدراسات التصميم مسؤولية المصّممون يتحمل

  .بعهدتهم التي بالمشاريع المتعلقة

 المشاريع بدراسة مكلفة البلدية مصالح :الثالث الفصل

 يقع لم ما ومراقبتها وتنفيذها المحلية الصبغة ذات

 زالتجهي لوزارة التابعة المصالح إلى ذلك تفويض

  .الترابية والتهيئة واإلسكان

 من المدنية للبناءات الفنية اللجنة تتركب :الرابع الفصل

  :ذكرهم اآلتي األعضاء

  اللجنة رئيس :البلدية رئيس-

 :البلدية لرئيس األولى المساعدة_السنوسي غادة-

  عضو

  عضو :لجنة رئيس_اللواتي حمودة-

  عضو :لجنة رئيس_عزيز عادل-

  عضو :العام الكاتب-

  المهندسين عمادة عن ممثل معماري مهندس-

  عضو :(نابل فرع) التونسيين المعماريين

  عضو :(تقني) العياط العزيز عبد-

 اللجنة جلسات حضور البلدي المجلس ألعضاء يمكن

 إثراء حضوره في يرى شخص كل دعوة لرئيسها ويمكن

  .ألعمالها

 إلى اللجنة كتابة مهمة تعهد :الخامس الفصل

 الملفات تحضير تتولى التي للبلدية فنيةال المصلحة

 الضرورية والعناصر الوثائق ووضع األعمال جدول وإعداد

 وتحرير اللجنة على المعروضة المشاريع لدراسة

 الحاضرين األعضاء طرف من وتوقيعها جلساتها محاضر

 للصفقات الجهوية اللجنة إلى منها نسخة وتوجيه

   .لإلعالم العمومية

 بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :السادس الفصل

 الجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار هذا

   .المحلية

  بلدية رئيس   
  الهاني الجليل عبد

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

  الحمامات

 ديسمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق  2020

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى ةاإلستثنائي للترقية

  العمومية ارت لإلدا المشترك اإلداري
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 ديسمبر 15 في مؤرخ  الحمامات بلدية  رئيس  قرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020

  اإلستثنائية

 لإلدا  المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

 سنة انبعنو الحمامات بلدية لفائدة العمومية ارت

2020.  

  بلدية رئيس
  مراد معز

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

  بنزرت

 ديسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

  ببالغ يتعلق 2020

   بالغ

 العقارات مالكي كافة بنزرت يلدية رئيس يعلم

 حالة في الشرعيين ورثتهم أو للسقوط المتداعية

 ةبضرور فيها المتصرفين أو لها المتسوغين أو الوفاة

 باالعمال القيام و  الالزمة االحتياطات جميع أخذ

 الخطر مصدر ازالة أو العقارات هذه لصيانة الضرورية

 اليهم المشار العقارات هذه أصحاب ان و علما منها

 كاملة الجزائية و المدنية المسؤولية يتحملون أعاله

 أو الممتلكات أو االرواح في أضرار حدوث حالة في

  . البنايات هذه عن المنجرة دثالحوا جراء غيرها

  بلدية رئيس
  عمارة بن  كمال

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

  الرحمان عبد منزل

  

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 رئيس متصرف بتسمية يتعلق بقرار يتعلق 2020

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  رحمانال عبد منزل بلدية لفائدة 2020سنة

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف بتسمية يتعلق قـــــــرار

   العمومية لإلدارات المشترك

 سنة  بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية لفائدة 

2020.  

 23  في مؤرخ  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة من

 رئيس متصرف بتسمية  يتعلق  2020  ديسمبر

 لفائدة  العمومية تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية

  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة إن    

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد   

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات   مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112ـع القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعات و   الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممته او نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد راألم وعلى

  . الرحمان عبد منزل  بلدية بإحداث المتعلق 1984

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291الحكومي األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . منه الرابع الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية

 25 في ؤرخالم 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

    . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة ـدد 84 عـ الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  وأعضائها الحكومة

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2020  كتوبرأ 14 

 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة

  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس

 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية لفائدة

2020 .  

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 الداخلية المناظرة  بفتح المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية

  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل

 27  في المؤرخ  المحلية الشؤون وزير قرار وعلى 

  الداخلية ةالمناظر لجنة بتركيبة المتعلق 2020نوفمبر

 اإلداري بالسلك  رئيس متصرف رتبة إلى بالملفات
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 عبد منزل  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان

 لضبط 17/12/2020 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى

 المناظرة في بالنتائج التناظروالتصريح وكيفية مقاييس

 رئيس متصرف رتبة إلى لفاتبالم للترقية الداخلية

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية

  : يلـــــــي مـا قـــــــــرر

 متصرف  الخبو معز السيد تسمية يقع :وحيد فصل

 متصرف رتبة في  الرحمان عبد منزل ببلدية مستشار

  العمومية لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك رئيس

  .  17/12/2020 من إبتداء

  بلدية رئيس
  دريدي مروة

  

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

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 مركزي محلل بتسمية يتعلق بفرار يتعلق 2020

 العمومية لالدارات االعالمية تقنيي و محللي بسلك

  2020 سنة بعنوان رحمانال عبد منزل بلدية  لفائدة

 محللي بسلك مركزي محلل بتسمية يتعلق قرار

   العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

  2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدية لفائدة

 23 في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة من

 بالسلك مركزي محلل بتسمية يتعلق  2020  ديسمبر

 لفائدة العمومية إلداراتل اإلعالمية وتقنيي محللي

  .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدية

  ، الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة إن

  ، الدستور على إطالعها بعـــــد   

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات   مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعات و       الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممته او نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 12 في المؤرخ 1984 لسنة 984 ددع األمر على و

  . الرحمان عبد منزل  بلدية بإحداث المتعلق 1984 أوت

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى 

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

  العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم

  ، 2009 جانفي

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 الحكومي األمر وعلى 

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  ، منه الربع الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية

 المؤرخ 2020 لسنة دد 84 عـــ الرئاسي األمر وعلى

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  ائها،وأعض الحكومة

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020أكتوبر 14

 مركزي محلل رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

 العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

   .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدية لفائدة

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية سةرئي قرار وعلى

 للترقية داخلية مناظرة بفتح المتعلق 2020أكتوبر 14 

 محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى بالملفات 

 منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

   .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد

  يف المؤرخ  المؤرخ المحلية الشؤون وزير قرار وعلى

 المناظرة  لجنة بتركيبة المتعلق 2020 نوفمبر 27

 مركزي محلل رتبة إلى بالملفات  للترقية الداخلية

 العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

   .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدية لفائدة

 لضبط 17/12/2020 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى

 المناظرة في بالنتائج التصريحو التناظر وكيفية مقاييس

 مركزي محلل رتبة إلى بالملفات  للترقية الداخلية

 العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

   .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدية لفائدة

  : يلـــــــي مـا قـــــــــرر

  الحشاني علي السيد تسمية يقع : وحيد فصل   

 محلل رتبة في  الرحمان عبد نزلم ببلدية محلل

 لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك مركزي

  .17/12/2020 من ابتداء العمومية

  بلدية رئيس 
  دريدي مروة
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------------------  

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 بالسلك اول تقني بتسمية يتعلق بقرار يتعلق 2020

 منزل بلدية لفائدة العمومية اتلالدار المشترك التقني

  2020 سنة بعنوان الرحمان عبد

 التقني بالسلك  أول تقني بتسمية يتعلق قـــــــرار

 عبد منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك

  2020 سنة بعنوان الرحمان

 23 في مؤرخ  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة من  

  أول تقني ةبتسمي يتعلق  يتعلق 2020 ديسمبر

 لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة بعنوان الرحمان عبد  منزل بلدية

  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة إن  

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد   

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

 عاتالجما   مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعات و   الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممته او نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في رخالمؤ 2011 لسنة

 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر وعلى  

  . الرحمان عبد منزل  بلدية بإحداث المتعلق 1984 أوت

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى 

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

 األمر ،وخاصة تممته او نقحته التي لنصوصا جميع

 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد

2019 . ،  

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 الحكومي األمر وعلى 

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  . منه الرابع الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية

 المؤرخ 2020 لسنة دد 84 عـــ الرئاسي األمر وعلى

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

   .وأعضائها الحكومة

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 14 

 بالسلك  أول تقني رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

 منزل بلدية لفائدة عموميةال لإلدارات  المشترك التقني

  .2020 سنة بعنوان  الرحمان عبد 

 المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى  

 المناظرة مناظرة بفتح المتعلق  2020 أكتوبر 14  في

  أول تقني رتبة إلى بالملفات   للترقية الداخلية

 لفائدة  العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

  .2020 سنة بعنوان  الرحمان عبد  نزلم بلدية

 08  في المؤرخ  المحلية الشؤون وزير قرار وعلى  

 الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020ديسمبر

 التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى  للترقية بالملفات 

 عبد  منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك

  .2020 سنة بعنوان  الرحمان

 17/12/2020 في المؤرخ  محضرالجلسة وعلى 

 في  بالنتائج  والتصريح التناظر وكيفية مقاييس لضبط

 تقني رتبة إلى  للترقية بالملفات  الداخلية المناظرة

 العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك  أول

  .2020 سنة بعنوان  الرحمان عبد  منزل بلدية لفائدة

  : يلـــــــي مـا قـــــــــرر

 بوصبيح يسرى االسيدة تسمية يقع : وحيد فصل

 أول تقني رتبة في الرحمان عبد منزل ببلدية تقني

 ابتداء  العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

  .  2020 ديسمبر 17 من

  بلدية رئيس
  دريدي مروة

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

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 بالسلك مستشار متصرف تسمية بقرار يتعلق 2020

 منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  2020سنة بعنوان الرحمان عبد

 بالسلك مستشار متصرف بتسمية يتعلق قـــــــرار

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 سنة  بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية لفائدة 

2020.  

 23  في مؤرخ  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة من

 مستشار متصرف بتسمية  يتعلق  2020  ديسمبر
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 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية

  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة إن    

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد   

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات   مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعات و   الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية بغةالص ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممته او نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر وعلى

  . الرحمان عبد منزل  بلدية بإحداث المتعلق 1984

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291الحكومي األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . منه الرابع الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

    . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة ـدد 84 عـ الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  وأعضائها الحكومة

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية فائدةل 

2020 .  

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 الداخلية المناظرة  بفتح المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية

  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان بدع منزل

 27  في المؤرخ  المحلية الشؤون وزير قرار وعلى   

  الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020نوفمبر

 اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات

 عبد منزل  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان

 لضبط 17/12/2020 في  المؤرخ جلسة محضر وعلى

 المناظرة في بالنتائج التناظروالتصريح وكيفية مقاييس

 مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية

  : يلـــــــي مـا ـــــررقــــ

  متصرف التوج وداد السيدة تسمية يقع : وحيد فصل

 مستشار متصرف رتبة في  الرحمان عبد منزل ببلدية

 من إبتداء  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

17/12/2020  .  

  بلدية رئيس
  دريدي مروة

  

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

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 اإلداري بالسلك متصرف تسمية  بقرار يتعلق 2020

 عبد منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان الرحمان

 اإلداري بالسلك متصرف بتسمية يتعلق قــرار

   العمومية لإلدارات المشترك

  .2020 سنة  بعنوان ـانالرحم عبد منزل  بلدية لفائدة 

 23  في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة من

 بالسلك متصرف بتسمية  يتعلق  2020  ديسمبر

  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2020 سنة  بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل

  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات   مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعات و   الدولة ألعوان

 نصوصال جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممته او نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة
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 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر وعلى

  . الرحمان عبد منزل  بلدية بإحداث المتعلق 1984

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291الحكومي األمر وعلى

 إلنتدابا وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . منه الرابع الفصل وخاصة بالبلديات والترسيم والترقية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

    . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة ـدد 84 عـ الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  وأعضائها الحكومة

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان ـــانالرحمـــــ عبد منزل  بلدية

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 الداخلية المناظرة  بفتح المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية

 عبد منزل  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان

 27  في المؤرخ  المحلية الشؤون وزير قرار وعلى   

  الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020نوفمبر

 المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى بالملفات

 عبد منزل  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان

 لضبط  17/12/2020 في المؤرخ جلسة محضر وعلى

 المناظرة في بالنتائج التناظروالتصريح وكيفية مقاييس

 بالسلك متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .  2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل

  : يلـــــــي مـا قـــــــــرر

 ملحق فائزة إكرام السيدة تسمية يقع : وحيد فصل

 متصرف رتبة في  الرحمان عبد منزل ببلدية إدارة

 من إبتداء  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

17/12/2020  .  

  بلدية رئيس
  دريدي مروة

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

 ديسمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 بالسلك رئيس متصرف تسمية بقرار يتعلق 2020

 2020سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك دارياال

  الرحمان عبد منزل بلدية لفائدة

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف بتسمية قـــــــراريتعلق

 عبد منزل  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  .2020 سنة  بعنوان الرحمــــــــان

 23  في مؤرخ  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة من

 رئيس متصرف بتسمية  يتعلق  2020  ديسمبر

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة  بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية

  الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة إن    

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد   

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات   مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية الجماعات و   الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممته او نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر وعلى

  . الرحمان عبد منزل  بلدية بإحداث المتعلق 1984

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291الحكومي األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . منه الرابع الفصل وخاصة بالبلديات موالترسي والترقية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

    . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة ـدد 84 عـ الرئاسي األمر وعلى 

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  وأعضائها حكومةال

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية المناظرة

  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس
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 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية لفائدة

2020 .  

 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدية رئيسة قرار وعلى

 الداخلية المناظرة  بفتح المتعلق  2020  أكتوبر 14 

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية

  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل

 27  في المؤرخ  المحلية الشؤون روزي قرار وعلى   

  الداخلية المناظرة لجنة بتركيبة المتعلق 2020نوفمبر

 اإلداري بالسلك  رئيس متصرف رتبة إلى بالملفات

 عبد منزل  بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان

 لضبط 17/12/2020 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى

 المناظرة في بالنتائج التناظروالتصريح وكيفية قاييسم

 رئيس متصرف رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2020 سنة بعنوان الرحمــــــــان عبد منزل  بلدية

  : يلـــــــي مـا قـــــــــرر

 متصرف  لخبوا معز السيد تسمية يقع :وحيد فصل

   رتبة في  الرحمان عبد منزل ببلدية مستشار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

  .  17/12/2020 من ابتداء  العمومية

  

  بلدية رئيس
  دريدي مروة

  

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

  المنارة بنبلة

  

 ديسمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 التهيئة مثال على لمصادقةبا يتعلق بقرار يتعلق 2020

  المنـارة بنبلة لبلدية  العمرانية

 العمرانية التهيئة مثال على بالمصادقة يتعلق قرار

  المنـــارة بنبلة لبلدية

  :إطالعه بعد المنارة بنبلة بلدية رئيس إنّ 

  .139و 132 الفصلين وخاصة التونسي الدستور على

                                           

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 المحلية الجماعات بمجلة المتعلّق 2018 ماي 9 في

  .منه 122و 114و 4 الفصول وخاصة

 25في المؤرخ 1966 لسنة 175 عدد األمر وعلى

  .المنارة بنبلة بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 لبلدية البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  .2018 جويلية 12 بتاريخ المنعقدة المنارة لةبنب

 اإلستثنائية دورته في البلدي المجلس مداولة وعلى

 2019 نوفمبر 15 بتاريخ المنعقدة 2019 لسنة

 لبلدية العمرانية التهيئة مثال على بالمصادقة المتعلقة

  .المنــارة بنبلة

 المؤرخ 2020 لسنة 926 عدد الحكومي األمر وعلى

 تنسيق إجراءات بضبط المتعلق 2020 رنوفمب 25 في

 والمؤسسات الخارجية ومصالحها المركزية اإلدارات

 أو إعداد مجال في البلديات مع العمومية والمنشآت

  .عليها والمصادقة العمرانية التهيئة أمثلة مراجعة

 واإلسكـــان للتجهيز الجهوية اإلدارة مراسلة وعلى

  بتــاريخ 5776/2020 عــدد بالمنستير التحتية والبنية

 قرار إصدار إجراءات بإتمام المتعلقة 2020 ديسمبر 11 

  .العمرانية التهيئة مثال على المصادقة

  يلــــــــــي مــا قــرّر

 التهيئة مثال على المصادقة تتمّ  :األول الفصــــل

  .المنـــارة بنبلة لبلدية العمرانية

 الفنية صالحوالم للبلدية العام الكاتب :الثـاني الفصل

 القرار هذا وتنفيذ بنشر مكلّفون للبلدية واإلدارية

  .بها المعمول واإلجراءات الصّيغ حسب

 تاريخ من القرار بهذا العمل يجرى :الثــالث الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة نشره

  

  بلدية رئيس
  مبارك  االسعد
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  زرمدين

  

 2019 أوت 19  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

  االسبوعية السوق نقلة بقرار يتعلق

  : عـــــــلى اطـالعـــــــه بعد زرمــــدين بلدية رئيس إن

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون

  ,المحلية الجماعات بمجلة المتعلق

 31 في مؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون على و

 المحاسبة مجلة إصدارب يتعلق 1973 ديسمبر

  العمومية

 3 في مؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و

  المحلية الجباية مجلة بإصدار يتعلق 1997 فيفري

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ  األمر  على و

  زرمدين بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر على و

 المرخص معاليمال تعريفة بضبط المتعلق 2016 جوان

  استخالصها في المحلية للجماعات

 زرمدين بلدية رئيس انتخاب جلسة محضر على و

  2018 سبتمبر 25 بتاريخ

 عليه المصادق زرمدين لبلدية الداخلي النظام على و

  2018 نوفمبر 04 بتاريخ

 البلدي للمجلس الثالثة العادية الدورة محضر على و

  . 2019 أوت 04 بتاريخ المنعقد

  يلي ما ــــررقـ

 جزء في األسبوعية السوق نقلة تتم : األول الفصل

 فرع إلى وصوال الرازي أبوبكر نهج من بداية منه

   الفالحة

 مركز مستوى على البئر وادي ضفة إلى وصوال يمتد و

 الشركة فرع إلى وصوال المنار بحي لعمومي األمن

 أمام اإلنتصاب دون المياه توزيع و إلستغالل الوطنية

  المذكور بالمكان المتواجدة اإلدارية المؤسسات

 خلية رئيس و للبلدية العام الكاتب :الثاني الفصل

 يخصه فيما كل مكلفان بزرمدين البلدية الشرطة

  القرار هذا بتنفيذ

  بلدية رئيس
  عمر بن  عمر

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

  هالل قصر

  

 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 داخلية مناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار قيتعل 2020

  رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 بالملفات داخلية مناظرة فتح كيفية بضبط يتعلق قرار

 التقني  بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

 قصرهالل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

   2020 بعنوان

  بلدية رئيس  
  القابسي  األزهر

  

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

  هبيرة

  

 ديسمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار

 مستشار متصرف بتسمية يتعلق بقرار يتعلق 2020

 اإلستثنائية للترقية بالملفات الداخلية للمناظرة طبقا

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  .هيبرة بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان

 للمناظرة طبقا مستشار متصرف تسميةب يتعلق قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .هيبرة بلدية لفائدة 2020

  بلدية رئيس  
  حسين بالحاج دمحم

  

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

 ديسمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار

 مستشار متصرف رتبة في تسمية بقرار يتعلق 2020

  . استثنائية مناظرة

 مناظرة مستشار متصرف رتبة في تسمية قرار

  .استثنائية

  بلدية رئيس  
  حسين بالحاج دمحم
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  التاللسة

  

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقرار يتعلق 2020

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020أكتوبر 01 في

 االداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 التاللسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان

 01 في مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من قـــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك رفمتص رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان التاللسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2020.  

 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى*  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى *

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحليــة الجماعات الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1998 ةلسن د 834 عدد األمر وعلى*

 االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 افريل13

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر

2012   

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .التاللسة بلديـة بإحداث لقالمتع 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص األساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى *

 للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11

  الملفات طريق عن

 لسنة المنتخب البلدي المجلس تنصيب ومحضر *

-2018 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018

2023.  

 للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى *

  .2020 سبتمبر 12 بتاريخ البلدي

 01 في المؤرخ التاللسة بلدية رئيسة قرار وعلى *

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020 أكتوبر

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 سنة بعنوان التاللسة بلدية لفائدة المشترك االداري

2020.  

  يلــــي ما قـــــرر

 يوم ولفائدتها التاللسة ببلدية يفتح :االول فصلال

 مناظرة الموالية واأليام 2020 ديسمبر 24 الخميس

 بالسلك متصرف رتبة الي للترقية بالملفات داخلية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  .2020 سنة بعنوان التاللسة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :02 الفصل

  .واحدة بخطة

  .2020 نوفمبر 24 يوم الترشحات ختم يقع :03 الفصل

  بلدية رئيس
  نصير بن  نوال

  

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

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقرار يتعلق 2020

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020أكتوبر 01 في

 متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة بعنوان التاللسة بلدية

 01 في مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من قـــرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020أكتوبر

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بلدية لفائدة العمومية اراتلإلد المشترك اإلداري

  .2020 سنة بعنوان التاللسة
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 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى*  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى *

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحليــة الجماعات الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1998 لسنة د 834 عدد األمر وعلى*

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل13

 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك الخاص

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر

2012.  

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .التاللسة بلديـة بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لىوع*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص األساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة وبمكت وعلى *

 للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11

  الملفات طريق عن

 المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى *

 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018 لسنة

2018-2023.  

 للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى *

  .2020 بتمبرس 12 بتاريخ البلدي

  يلــــي ما قـــــرر

 الترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة إلى

   .القرار هذا ألحكام وفقا البلديات لفائدة العمومية

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 المشترك االداري السلكب متصرف رتبة إلى للترقية

 المترسمون المساعدين المتصرفين العمومية لإلدارات

 اقدمية سنوات (5) شرط فيهم والمتوفر رتبهم في

   .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 35 ةبنسب المعنية البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 المساعدين المتصرفين مجموع من االقل على %

 و اعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر الذين

  .سواهم دون المحلية الجماعة إلى بالنظر الراجعين

          :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   :التالية بالوثائق مصحوبة المعنية

   .ذاتية سيرة -     

 للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف -     

  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة

 تضمني المترشح قبل من إعداده يتم تقرير -     

 السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة

 المشاركة المناظرة فتح لسنة السابقتين األخيرتين

 وعند) .تكوينية دورات ندوات، محاضرات، ملتقيات، في

 والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء

 اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون

  .رشحالمت إليها ينتمي التي

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجويا يرفض :5 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

 المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى اعاله اليها

  :وصبالخص اللجنة هذه وتتولي

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  .للغرض المحددة
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  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 اليها ينتمي التي االدارة رئيس يتولى :7 الفصل

 بها قام التي االنشطة في تقرير تقديم المترشح

 فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح

  :على باالعتماد المناظرة

   العمل تنظيم-

   الخدمة نوعية-

   والبحوث والتأطير التكوين اعمال-

 الي ويسند عليها المتحصل والنتائج المنجزة االعمال-

  .والعشرين الصفر بين يتراوح عددا المترشح

 أعاله إليها المشار المناظرة ةلجن تتولي :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 الخطط عدد حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع

 نفس على مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد

 الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع

 ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت وإذا

   .سنا

 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :9 الفصل

 البلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية

  بلدية رئيس
  نصير بن  نوال

  

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

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقرار يتعلق 2020

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020أكتوبر 01في

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الي للترقية بالملفات

 التاللسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان

 التاللسة بلدية رئيسة من ــرارقــــــــــــــــــــــــــــ

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020أكتوبر 01في مؤرخ

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الي للترقية بالملفات

 التاللسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2020 سنة بعنوان

 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي ونالقان وعلى*  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى *

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحليــة الجماعات الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1998 لسنة د 834 عدد االمر وعلى*

 االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 افريل13

 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك الخاص

 وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع وعلى

 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر

2012   

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .التاللسة بلديـة بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .تبالبلديا والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص االساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى *

 للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11

  الملفات طريق عن

 لسنة المنتخب البلدي لسالمج تنصيب ومحضر *

-2018 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018

2023.  

 للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى *

  .2020 سبتمبر 12 بتاريخ البلدي

 01 في المؤرخ التاللسة بلدية رئيسة قرار وعلى *

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020 أكتوبر

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية تبالملفا الداخلية

 التاللسة بلدية لفائدة المشترك االداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان

  يلــــي ما قـــــرر
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 يوم ولفائدتها التاللسة ببلدية يفتح :االول الفصل

 مناظرة الموالية واأليام 2020 ديسمبر 24 الخميس

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك إلداريا

  .2020 سنة بعنوان التاللسة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :02 الفصل

  .واحدة بخطة

  .2020 نوفمبر 24 يوم الترشحات ختم يقع :03 الفصل

  بلدية رئيس
  نصير بن  نوال

  

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

 مبرسبت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقرار يتعلق 2020

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020أكتوبر 01 في

 مهندس رتبة الي للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات رئيس معماري

  2020 سنة بعنوان التاللسة

 التاللسة ةبلدي رئيسة من قــــــــــــــــــــــــــــــرار

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020أكتوبر 01 في مؤرخ

 مهندس رتبة الي للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات رئيس معماري

  .2020 سنة بعنوان التاللسة

 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى*  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى *

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحليــة الجماعات الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى *

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية

  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .التاللسة بلديـة داثبإح المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص األساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية راتلإلدا المشترك االداري بالسلك

 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى *

 للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11

  .الملفات طريق عن

 المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى *

 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018 لسنة

2018-2023.  

 للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى *

  .2020 سبتمبر 12 بتاريخ البلدي

  يلــــي ما قـــــرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس رتبة إلى

   .القرار هذا ألحكام وفقا لإلدارة المعماريين

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 بسلك رئيس معماري مهندس رتبة ىإل الترقية

 أعاله إليه المشار لإلدارة المعماريين المهندسين

 رتبهم في المترسمون األول المعماريون المهندسون

 األقل على أقدمية سنوات (5) شرط فيهم والمتوفر

   .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 ولفائدة المعنية البلدية رئيس من بقرار أعاله يهاإل

 دون المحلية الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان

  .سواهم

          :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 طريق عن ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها

 وجوبا المطالب هذه وتسجل اإلداري التسلسل
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 المترشح إليها ينتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب

  : التالية بالوثائق مصحوبة وتكون

   .ذاتية سيرة -    

 للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف -    

  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة

 يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير -    

 السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة

 المشاركة المناظرة فتح لسنة السابقتين األخيرتين

 وعند تكوينية دورات ندوات، محاضرات، ملتقيات، في

 والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء

 اإلدارة رئيس ظاتبمالح مصحوبا التقرير هذا ويكون

  .المترشح إليها ينتمي التي

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجويا يرفض :5 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى :6 الفصل

 ) وعشرين ( 0 ) صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح

 خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما ( 20

 المناظرة فتح لسنة السابقتين األخيرتين السنتين

   :على باالعتماد

  العمل، تنظيم -

  الخدمة نوعية -

  والبحوث والتأطير التكوين أعمال -

  عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال -

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركية تضبط :7 الفصل

  المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها

   .بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

   .المناظرة في

 وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط -

  .المترشحين ملفات

 (0) صفر بين يتراوح مترشح لكل عدد إسناد -

   (20) وعشرين

  ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح - .

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولي :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 الخطط عدد حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد

 تكون النقاط من المجموعة نفس على مترشحين

 األقيسة هذه تساوت وإذا الرتبة في األقيم األولوية

   .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 في نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :9 الفصل

 سمهند رتبة إلى الترقية بالملفات الداخلية المناظرة
 لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية رئيس قبل من

  بلدية رئيس
  نصير بن  نوال

  

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

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقرار يتعلق 2020

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020أكتوبر 01 في

 رئيس معماري مهندس رتبة الي للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

  2020 سنة بعنوان التاللسة

  قــــــــــــــــــــــــــــــرار

 2020أكتوبر 01 في مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من

 رتبة يال للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس

  .2020 سنة بعنوان التاللسة بلدية لفائدة لإلدارة

 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى*

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى*

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحليــة الجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011
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 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 ددع األمر وعلى*

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية

  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .التاللسة بلديـة بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص االساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى *

 للترقية الداخلية لمناظراتبا المتعلق 2012 جوان 11

  .الملفات طريق عن

 لسنة المنتخب البلدي المجلس تنصيب ومحضر*

-2018 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018

2023.  

 البلدي للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى*

  .2020 سبتمبر 12 بتاريخ

 01 في المؤرخ التاللسة بلدية رئيسة قرار وعلى*

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020 رأكتوب

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس

  .2020 سنة بعنوان التاللسة بلدية

  يلــــي ما قـــــرر

 يوم ولفائدتها التاللسة ببلدية يفتح :االول الفصل

 مناظرة الموالية واأليام 2020 ديسمبر 24 الخميس

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية

 بعنوان لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس

  .2020 سنة

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :02الفصل

  .واحدة

  .2020 نوفمبر 24 يوم الترشحات ختم يقع :03 الفصل

  بلدية رئيس
  نصير بن  نوال

  

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

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقرار يتعلق 2020

 تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020أكتوبر 01 في

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

 العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف

  2020 سنة بعنوان اللسةالت بلدية لفائدة

  قــــــــــــــــــــــــــــــرار

 01 في مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من      

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020أكتوبر

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان التاللسة بلدية

 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى*  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى *

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحليــة الجماعات لدولةا ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1998 لسنة د 834 عدد األمر وعلى*

 االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 افريل13

 العمومية لإلدارات المشترك دارياال بالسلك الخاص

 وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع وعلى

 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر

2012   

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .التاللسة بلديـة بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 يف

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص األساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
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 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى *

 للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11

  الملفات طريق عن

 المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى *

 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018 لسنة

2018-2023.  

 للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى *

  .2020 سبتمبر 12 بتاريخ البلدي

  يلــــي ما قـــــرر

 الترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 هذا ألحكام وفقا البلديات لفائدة العمومية لإلدارات

   .القرار

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

 المساعدين المتصرفين وميةالعم لإلدارات المشترك

 (5) شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون

 تاريخ في الرتبة هذه في األقل على اقدمية سنوات

   .الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 35 بنسبة المعنية البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 الذين االداريين نالمستكتبي مجموع من األقل على %

 والراجعين أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر

  .سواهم دون المحلية الجماعة الي بالنظر

          :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 رالمشا للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   :التالية بالوثائق مصحوبة المعنية

   .ذاتية سيرة -     

 للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف -     

  باإلدارة، المترشح قبل من المقدمة

 يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير -     

 السنتين خالل بها قام التي واألعمال األنشطة

 المشاركة المناظرة فتح لسنة السابقتين األخيرتين

 وعند) .تكوينية دورات ندوات، محاضرات، ملتقيات، في

 والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء

 اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون

  .المترشح إليها ينتمي التي

 بعد يسجل شحتر مطلب كل وجويا يرفض :5 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

 المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولي

 المترشحين ةقائم واقتراح الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  .للغرض المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 إليها ينتمي التي االدارة رئيس يتولى :7 الفصل

 بها قام التي األنشطة في تقرير تقديم المترشح

 فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح

  :على باالعتماد المناظرة

   العمل تنظيم-

   الخدمة نوعية-

   والبحوث والتأطير التكوين أعمال-

 الي ويسند عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

  .والعشرين الصفر بين يتراوح عددا المترشح

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولي :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 الخطط عدد حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع

 نفس على مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد

 الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع

 ألكبرهم األولوية ىتعط األقدمية هذه تساوت وإذا

   .سنا
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 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :9 الفصل

 البلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية

  بلدية رئيس 
  نصير بن  نوال

  

  

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

 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من بقـرار لقيتع 2020

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020أكتوبر 01 في

 رئيس معماري مهندس رتبة الي للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

  2020 سنة بعنوان التاللسة

  قــــــــــــــــــــــــــــــرار

 2020أكتوبر 01 في مؤرخ التاللسة بلدية رئيسة من

 رتبة الي للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 المعماريين المهندسين بسلك رئيس معماري مهندس

  .2020 سنة بعنوان التاللسة بلدية لفائدة لإلدارة

 على اطالعها بعد التاللسة بلدية رئيسة إن   

  الدستور

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى*

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في مؤرخال

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى*

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحليــة الجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم ةوخاص تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى*

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية

  .لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر وعلى*

  .لسةالتال بلديـة بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى*

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى*

 الخاص االساسي بالنظام المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 بتاريخ 12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى *

 للترقية الداخلية بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11

  .الملفات طريق عن

 لسنة المنتخب البلدي المجلس تنصيب ومحضر*

-2018 النيابية للفترة 2018 جويلية 04 بتاريخ 2018

2023.  

 البلدي للمجلس الجديد الرئيس انتخاب محضر وعلى*

  .2020 سبتمبر 12 بتاريخ

 01 في المؤرخ التاللسة بلدية رئيسة قرار وعلى*

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط والمتعلق 2020 أكتوبر

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس

  .2020 سنة بعنوان التاللسة بلدية

  يلــــي ما قـــــرر

 يوم ولفائدتها التاللسة ببلدية يفتح :االول فصلال

 مناظرة الموالية واأليام 2020 ديسمبر 24 الخميس

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية

 بعنوان لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك رئيس

  .2020 سنة

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :02الفصل

  .واحدة

  .2020 نوفمبر 24 يوم الترشحات ختم يقع :03 الفصل

  

  بلدية رئيس
  نصير بن  نوال

  

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

  الحاجب

  

 جويلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  2020 سنة نوانبع الحاجب بلدية لفائدة العمومية
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 15في مؤرخ الحاجب بلدية رئيس من  عدد قرار

 باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2020جويلية

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب النتداب

   2020 سنة بعنوان الحاجب بلدية لفائدة العمومية

  الحاجب بلدية رئيس إن

  الدستور، على  االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىوعل--

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ

  المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى --

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع لىع و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى -

 الخاصة االستثنائية باإلحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية االنتداب مناظرات في بالمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر

1992  

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 مناظرة و لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل إلى الدخول

   العمومية

 2016 ماي 26 في المؤرخ   601 األمرعدد وعلى -

  الحاجب بلدية بإحداث تعلقالم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى-

 و  الترقية و االنتداب آليات و بصيغ المتعلق 2019

   بالبلديات الترسيم

 فيفري 25 في المؤرخ 115عدد االمرالحكومي وعلى -

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق  2020

  .عموميةال لالدارات المشترك االداري بالسلك

 02  في المؤرخ 84عدد االمرالرئاسي وعلى -

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق  2020 سبتمبر

  .اعضائها

 المتعلق 2020 جويلية 14في المؤرخ القرار وعلى -

 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب النتداب

  الحاجب ببلدية العمومية

  : يلي ما قرر

 01 يوم  لفائدتها و الحاجب ببلدية تفتح:األول الفصل

 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021فيفري

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب النتداب  باالختبارات

  2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  (01) واحدة

  30 يوم الترشحات ختم تاريخ حدد : 3 الفصل

  .2020ديسمبر

      2020جويلية 15: في الحاجب

  

  بلدية رئيس
  عبيدي  وليد

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

  السوق حومة ربةج

  

 جويلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 وبالرصيف الكنز بساحة اإلنتصاب بتحجير يتعلق 2020

  السوق بحومة مهيريال الطيب لشارع الموازي

 بساحة اإلنتصاب أنواع من نوع أيّ  يحّجر :األول الفصـل

 بحومة المهيري الطيب لشارع الموازي وبالرصيف الكنز

  . 2020 جويلية 22 من بداية السوق

 الشرطة مركز ورئيس البلدية عام كاتب  : 2 الفصـــل

 فيما كل مكلفون البيئية الشرطة فريق ورئيس البلدية

  .القرار هذا نفيذبت يخصه

                                  

  بلدية رئيس
  جراد  الحسين
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