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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات

 المرسى

 و الّطبیعیة المواقع تلویث مخالفة على خطایا بتوظیف یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
 ..................................................................................................البحر میاه و الّساحلي الّشریط و التّاریخیة

 فضالت و األتربة إلقاء مخالفة على خطایا بتوظیف یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 ...........................................................الحضریّة بالمناطق المطاعم زیوت و العربات زیوت و  الحدائق و البناء

 حضیرة بمدخل لوحة تعلیق عدم على خطیّة بتوظیف یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 ...............................................................................................................................................البناء

 باستغالل المتعلّقة المخالفات على مالیّة خطایا بتوظیف یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020 لسنة 53 عدد قرار

 المظھرو المترّجلـین سالمة من المساس شأنھ من والذّي المختّصة البلدیّة المصالح من مسبّق ترخیص دون الّرصیف

 ..................................................................................................................................للمدینة ماليالج

 و إشغال ضوارب تجاوز على مالي مقابل بتوظیف یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 .......................................................................................البناء رخص إسناد و درس عند    العقار استعمال
 األندلس قلعة

 النتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 16 في مؤرخ 2020 لسنة 15 عدد قرار

 ..................................................................................................................مساعد متصرف وقتي عون
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 الفحص

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 4 في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ...........................الفحص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 سوسة
 البلدي المجلس عضو رجیبة لبنى السیدة تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد قرار

 ..............................................................................................الدولي تونس معرض لدى سوسة بلدیة تمثیل
 األرصفة و الطرقات إصالح معالیم ضبط بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد قرار

 ...........................................................................................الشبكات بمختلف الربط مطالب معالجة بمناسبة
 المجلس عضو األكبر لطفي السید تفویض بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 30 في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار

 ..............................................................الشمالیة سوسة تنمیة و الدراسات شركة لدى سوسة بلدیة لتمثیل البلدي
 المجلس عضو البحري مراد السید تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد قرار

 .....................................................................اإلقامات و الوطنیة الخدمات شركة لدى سوسة بلدیة تمثیل البلدي
 مساكن

 بعنوان استثنائیة ترقیة بإسناد یتعلق جماعي بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 29  في رخمؤ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 .......... .............................................................................................................................2020 سنة

 بعنوان استثنائیة ترقیة بإسناد یتعلق جماعي بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 .......................................................................................................................................2020 سنة

 بعنوان استثنائیة ترقیة بإسناد یتعلق جماعي بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 .......................................................................................................................................2020 سنة

 المھدیة
 المخالفة للعربات الرافعة الشاحنة لزمة مدة بتمدید یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار

 ........................................................................................................2020 سنة بعنوان المروریة للقواعد
 البرادعة

 .................................مساعـد متصرف تسمیة اربقر یتعلق 2020 دیسمبر 9 في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ..................................رئیس متصرف تسمیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 الزیت ساقیة
 مشروع النجاز ماریةالمع المناظرة نتائج بإعالن یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 ..........................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة والترفیھي الریاضي المركب
 القصر

 .............2020 لسنة األعوان ومجموع اإلطار بقانون یتعلق 2020 نوفمبر 1 في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 ................................2020 لسنة األعوان بمجموع یتعلق 2020 نوفمبر 1 في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 التقني بالسلك بالملفات للترقیة الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 26 في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

 ..................................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك

 اإلداري بالسلك بالملفات للترقیة الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 26 في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 ..................................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك

 إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 ...............................................القصر ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 كاتب لرتبة بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

 ...............................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك تصرف

 كاتب لرتبة االستثنائیة للترقیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 ..............................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك تصرف

 لرتبة بالملفات االستثنائیة للترقیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 ........................................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة حول بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020  ةلسن 44 عدد قرار

 ...................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
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 إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

 .................................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة یةالداخل مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار

 ..............................................................................................العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك
 للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 ................................................................العمومیة لإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 .......................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس نيتق رتبة إلى
 رئیس تقني لرتبة بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 ...........................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 .................................................................العمومیة راتلإلدا المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى
 رئیس تقني لرتبة بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 .................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 أول تقني لرتبة بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 .................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 .........................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
 میدون جربة

 التھیئة أمثلة على ثانیة قراءة في النھائیة بالمصادقة یتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد مداوالت

....................................................................................................................................العمرانیة
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات

  المرسى

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 و التّاریخیة و الّطبیعیة المواقع تلویث مخالفة على خطایا بتوظیف

  البحر میاه و الّساحلي الّشریط

 و الّطبیعیة المواقع یثتلو مخالفة على خطایا بتوظیف یتعلّق قـــــــرار

   البحر میاه و الّساحلي الّشریط و التّاریخیة

  : إطّالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

  2018 ماي 09 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

 مّطة ) 137 الفصل خاّصة و المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

  ،  ( 05 عدد

 في المؤّرخ 127 عدد المرسى لبلدیّة الصحیّة بالتّراتی قرار وعلى 

  ، 1996 أفریل 18

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤرخ األمر وعلى 

  ، المرسى

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى 

  . 2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة

 لسنة الّرابعة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و

  . 2020 نوفمبر 26 الخمیس یوم المنعقدة 2020

   یلـي مـا قــّرر   

 د1000) دینارا ألف قــــــــدرھا مالیّة خطیّـــة تُوّظف  : األّول الفصل

 و الّطبیعیـــــــة المواقع تلویث فــــــــــي یتسبّب من كلّ  على (

 و المعدّات جمیع حجز مع البحر میاه و احليالسّ  الّشریط و التّاریخیة

  . الغرض في المستعملـــــة الوسائل

  . العود صورة في الخطیّة مبلغ یضاعف  : الثّاني الفصل

 رئیس و البیئیّــــة الشرطة فریق رئیس و العام الكاتب  : الثّالث الفصل

   .القرار ھذا بتطبیق ُمكلّفون البلدیّة الّشرطة مركز

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري :  رابعال الفصل

  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة

  البلدیـــة رئیس
  بوراوي  معز

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

  الحدائق و البناء فضالت و األتربة إلقاء مخالفة على خطایا بتوظیف

  الحضریّة بالمناطق المطاعم زیوت و لعرباتا زیوت و

 فضالت و األتربة إلقاء مخالفة على خطایا بتوظیف یتعلّق قـــــــرار

 بالمناطق المطاعم زیوت و العربات زیوت و الحدائق و البناء

  الحضریّة

  : إطّالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

  2018 يما 09 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

 مّطة ) 137 الفصل خاّصة و المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

  ،  ( 05 عدد

 في المؤّرخ 127 عدد المرسى لبلدیّة الصحیّة التّراتیب قرار وعلى 

  ، 1996 أفریل 18

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤرخ األمر وعلى 

  ، المرسى

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى 

  . 2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة

 لسنة الّرابعة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و

  . 2020 نوفمبر 26 الخمیس یوم المنعقدة 2020

   یلـي مـا قــّرر  

 (د 200 ) دینارا مائتي قدرھا مالیّة خطیّة تُوّظف  : األّول الفصل

 باألماكن حجمھا كان مھما البناء فضالت و األتربة یلقي من كلّ  على

 جمیـــــــع حجز مع  البلدیّة قبـــــــل من لھـــــــــــا المخّصصة غیر

 یلقي من كلّ  على و الغرض في المستعملـــــة الوسائل و المعدّات

 حلّ الم غلق مع الحضریّة بالمناطق المطاعم زیوت و العربات زیوت

 غیر باألماكن حجمھا كان مھما الحدائق فضالت یلقي من كلّ  على و

  . البلدیّة قبل من لھا المخّصصة

  . العود صورة في الخطیّة مبلغ یضاعف  : الثّاني الفصل

 و البیئیّـــــــة الشرطة فریق رئیس و العام الكاتب  : الثّالث الفصل
   .القرار ھذا بتطبیق ُمكلّفون البلدیّة الّشرطة مركز رئیس

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري : الرابع الفصل

  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة

  البلدیـــة رئیس
  بوراوي  معز



  5صفحـة   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   01عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

  البناء حضیرة بمدخل لوحة تعلیق عدم على خطیّة بتوظیف

 حضیرة بمدخل لوحة تعلیق عدم على خطیّة بتوظیف یتعلّق قـــــــرار

   البناء

  : إطّالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

  2018 ماي 09 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

 مّطة ) 137 الفصل خاّصة و المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

  ،  ( 05 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في ؤرخالم األمر وعلى 

  ، المرسى

 1994 نوفمبر 28 في المؤّرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى 

 72 الفصل خاّصة و التّعمیر و التّرابیة التّھیئة مجلّة بإصدار المتعلّق

  ، منھ

  ، البناء رخصة قرار نموذج من 04 الفصل على و 

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضـــر على و 

  ،2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة

 العادیّـــــــة دورتھ فـــــــــــي البلدي المجلس جلسة محضر وعلى 

   2019 فیفري  12 الثّالثاء یــــــــــوم المنعقــــدة 2018 لسنة الّرابعة

 لسنة الّرابعة ةالعادیّ  دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى 

   ، 2020 نوفنبر 26 الخمیس یوم المنعقدة 2020

   یلـي مـا قــّرر

 ( د 300 ) دینارا ثالثمائة قدرھا مالیّة خطیّة تُوّظف  : األّول الفصل

 1994 لسنة 122 عدد القانون من 72 للفصل مخالف كلّ  على

 و تّرابیةال التّھیئة مجلّة بإصدار المتعلّق 1994 نوفمبر 28 في المؤّرخ

 وجوبا بناء رخصة على المتحّصل یتولّى ": على ینصّ  الذّي التّعمیر

 ، الّرخصة عدد بارز بعنوان علیھا یُرّسم الحضیرة بمدخل لوحة تعلیق

  . " سلّمتھا التّي المحلیّة الجماعة على التّنصیص مع تسلیمھا تاریخ

 اربيض ترسیم  البناء رخصة على المتحّصل على  : الثّاني الفصل

 الواجب اللّوحة على بنائھ في المرّخص للعقار اإلشغال و اإلستعمال

  . الحضیرة بمدخل تعلیقھا

 المؤّرخ 335 عدد البلدي القرار القرار ھذا یعّوض  : الثّالث الفصل

 لوحة تعلیق عدم على خطیّة بتوظیف المتعلّق 2019 مارس 15 في

  . البناء حضیرة بمدخل

 فریق و البلدیّة الّشرطة مركز رئیسي و العام الكاتب : الّرابع الفصل

  .القرار ھذا بتطبیق ُمكلّفون الفنیّة المصالح و البیئیّة الّشرطة

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري : الخامس الفصل

  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة

  البلدیـــة ئیسر 
  بوراوي  معز

------------------  
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 دون الّرصیف بإستغالل المتعلّقة المخالفات على مالیّة خطایا بتوظیف

 المساس شأنھ من والذّي المختّصة البلدیّة المصالح من مسبّق ترخیص

  للمدینة الجمالي المظھر و     المترّجلــــــــین سالمــــــــة من

 بإستغالل المتعلّقة المخالفات على مالیّة خطایا توظیفب یتعلّق قـــــــرار

 من والذّي المختّصة البلدیّة المصالح من مسبّق ترخیص دون الّرصیف

 الجمالي المظھر و المترّجلــــــــین سالمــــــــة من المساس شأنھ

  للمدینة

  : إطّالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

  2018 ماي 09 في المؤرخ نةلس 29 عدد األساسي القانون على 

 مّطة ) 137 الفصل خاّصة و المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

  ، ( 05 عدد

 في المؤّرخ 127 عدد المرسى لبلدیّة الصحیّة التّراتیب قرار وعلى

  ، 1996 أفریل 18

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى 

  ، المرسى

 لبلدیّة البلدي المجلس رئیــــــــــس انتخاب جلسة ـــرمحض وعلى 

  . 2019 نوفمبر 04 االثنین یوم المنعقــدة المرسى

 لسنة الّرابعة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و

  . 2020 نوفمبر 26 الخمیس یــوم المنعقدة 2020

   یلـي مـا قــّرر

 (د60) دینارا ستّون قــــــــدرھا مالیّة خطیّـــة تُوظّف  : األّول الفصل

   مسبّق ترخیص دون الّرصیف یستغلّ  من كلّ  على

 سالمة من المساس شأنھ من والذّي المختّصة البلدیّة المصالح من

  . للمدینة الجمالي المظھر و المترّجلــــــــین

  . العود صورة في الخطیّة مبلغ یضاعف  : الثّاني الفصل

 رئیس و البیئیّــــة الشرطة فریق رئیس و العام الكاتب  : الثّالث الفصل

   .القرار ھذا مكلفون بتطبیق البلدیّة الّشرطة مركز

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري :  الّرابع الفصل

  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة

  البلدیة رئیس
  بوراوي  معز
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    العقار استعمال و إشغال ضوارب تجاوز على مالي مقابل بتوظیف

  البناء رخص إسناد و درس عند

 و إشغال ضوارب تجاوز على مالي مقابل بتوظیف یتعلّق قـــــــرار

  البناء رخص إسناد و درس عند   العقار استعمال

  : إطّالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 

 ) 137 الفصل خاّصة و المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق  2018

  ،  ( 05 عدد مّطة

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى 

  ، المرسى

 المرسى لبلدیّة لديالب المجلس رئیس انتخاب جلسة محضر وعلـى 

  ، 2019 نوفمبر 04 االثنین یـــــــوم المنعقــــــــــدة

 لسنة الّرابعة العادیّــة دورتھ فــي البلدي المجلس جلسة محضر على و 

  ، 2019 دیسمبر 04 األربعاء   یــوم المنعقــدة 2019

  لسنة الّرابعة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و

  . 2020 نوفمبر 26الخمیس یوم المنعقدة  2020

   یلـي مـا قــّرر 

 و إشغال ضوارب تجاوز في مالي مقابل یُوّظف  : األّول الفصل

  .( المصاحبة الوثیقة أنظر )التّالي النّحو على العقار إستعمال

 دورتھ فــي البلدي المجلس مداولة القرار ھذا یعّوض  : الثّاني الفصل

 دیسمبر 04 األربعاء   یــوم المنعقــدة 2019 لسنة ابعةالرّ  العادیّــة

 و إشغال ضوارب تجاوز على مالي مقابل بتوظیف المتعلّقة 2019

  .البناء رخص إسناد و درس عند العقار إستعمال

  . القرار ھذا بتطبیق ُمكلّفة البناء رخص لجنة : الثّالث الفصل

 بالجریدة نشره تاریخ نم القرار بھذا العمل یجري : الّرابـــع الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة

  البلدیـــة رئیس
  بوراوي  معز

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

  األندلس قلعة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 وقتي عون إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  مساعد متصرف

  قرار

 وقتي عون إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة یمتنظ كیفیة ضبط

  مساعد متصرف

 بضبط یتعلق................ في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من

 متصرف وقتي عون إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة  لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد

  دلس،األن قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة تالمؤسسا و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 2012 أكتوبر10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة

.  

 فیفري 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر على و

 وزیر إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  ، المحلیة الشؤون

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر على و

 وزیر إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  المستدامة، التنمیة و البیئة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 18 في المؤرخ14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى

 الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 سبتمبر

   بالبلدیات والترسیم

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  :یــــــــــلي ما قرر
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 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط: األول الفصل

 اإلداري بالسلك  مساعد متصرف وقتي عون إلنتداب  باإلختبارات

 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدیة لفائدة  العمومیة  لإلدارات المشترك

  . القرار ھذا ألحكام وفقا 2020

 عون إلنتداب  باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح: الثاني الفصل

  العمومیة  لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف وقتي

 شھائد أو  األولى للمرحلة جامعیة  شھادة على المحرزین للمترشحین

 و المستوى بھذا منظرة تكوینیة  شھادة على رزینالمح أو    معادلة

 أحكام وفق تحتسب األكثر على سنة (40) أربعین العمر من البالغین

 المشار 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر

  . أعاله إلیھ

 ذلك و التسجیل بمكاتب التسجیل من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم

 تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل مفتوحةال للمناظرات بالنسبة

 یتم التسجیل بمكتب  للمترشح التسجیل عدم صورة وفي. التسجیل

  .2020 جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر

 من بقرار اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح: : الثالث الفصل

  : القرار ھذا ویضبط االندلس قلعة بلدیة رئیس

  للتناظر لمفتوحةا الخطط عدد*

  الترشحات قائمة ختم تاریخ*

  المناظرة فتح تاریخ*

 إلیھ ،المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب: الرابع الفصل

 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم ،تسجیل أعاله

 مضمونة رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة سحب ،ثم للغرض

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ راإلشعا مع الوصول

 الوثائق من یتكون بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة تكون و المناظرة

  : التالیة

  :للمناظرة الترشح عند – أ

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح استمارة – 1

  ((www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة، التعریف بطاقة نم نسخة -2

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مجردة نسخة – 3

  معادلة بشھائد االجنبیة

  وعنوانھ، المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان - 4

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة – 5

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب

 القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة

  .باألمر للمعني

 أو  بالبلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال

   . الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

 تاریخ على یمض لو(األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون-

  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ

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

  ، أشھر

  حدیثتان، شمسیتان صورتان --

   یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-

 ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة-

 الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

  .للصحة عمومیة مؤسسة

 یقطر عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 الوثائق جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 لجنة وتعتمد ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) 4 بالفصل إلیھا المشار

  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید خنم المناظرة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السادس الفصل 

 باقتراح و المحلیة الجماعة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة لجنة من

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف  : السابع الفصل

 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار  تركیبتھا تضبط لجنة

  ، بالخصوص ھذه تتولى.

  لمناظرة،ا في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  ، االختبارات سیر على اإلشراف و الملفات دراسة-

  ، الجدارة حسب الترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین  ترتیب-

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل

  : التالیة اإلختبارات

  : األولى القبول إختبار-أ

  .التونسیة ارةباإلد یتعلق كتابي إختبار-

  ساعات3 المدة-

  2 الضارب-
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 على صفحات أربعة في العربیة باللغة وجوبا اإلختبار ھذا یجرى

 ھذا على تزید التي الصفحات اإلعتبار بعین تؤخذ ال و تقدیر أقصى

  . األقصى العدد

 طریق عن األولي القبول إختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم

 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب

 األولي اإلختبار برنامج ویضبط وتاریخھ النھائي القبول إختبار

  .المقرر لھذا المصاحب بالملحق

  :النھائي القبول إختبار-ب

 المقرر لھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي إختبار-

 طریق عن السؤال راختیا یقع و المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا صورة وفي السحب

  . إثنین على إلیھ یسند الذي

  :یلي كما الضوارب و اإلختبار لھذا المحددة المدة تضبط

   اإلختبار نوعیة

  المدة

  النقاط عدد

  الضارب

  :شفاھي اختبار

  20 و0 بین یتراوح العدد    دقیقة 20 التحضیر

  دقیقة 20 العرض

   دقیقة 20 الحوار

 حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي اإلختبار ویجرى

  . المترشح اختیار

 و إثنین مصححین على اإلختبارات تعرض تعرض: التاسع الفصل
  (20) وعشرین (0) بین یتراوح عدد إختبار كل إلى یسند

  .المسندین ینللعدد الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربعة یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي

  آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  .االخرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 عشرین على (6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج : العاشر الفصل

  . المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20)

 إختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم: عشر الحادي الفصل

  .الشفاھي اإلختبار إلجراء األولي القبول

 لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال: عشر الثاني الفصل

 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل

   والكتابي الشفاھي اإلختبارین مجموع إلى ةبالنسب

 جمیع في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا

  .سنا ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات

 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال: عشر الثالث الفصل

 تندمس أي وال مذكرات وال نشریات ال و كتب ال اإلختبارت إجراء مدة

  .ذلك المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كلن مھما

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج: عشر الرابع الفصل

 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة

 من حرمناه و أجراھا التي اإلختبارات إلغاء و اإلمتحان قاعة من حاال

 إداري امتحان أو مناضرة كل يف سنوات(05) خمس لمدة المشاركة

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار یمقتضى الحرمان ھذا ویتم الحق

 الغش إلي تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم

  .الغش محاولة أو

  المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى: عشر الخامس الفصل   

 الشفاھي و الكتابي اإلختبار للمعد النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن: األصلیة القائمة – أ        

 تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناضرة في

  .ناظرللت المعروضة الخطط حدود وفي المترشح علیھ

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم  : التكمیلیة القائمة – ب

 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى

 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة

  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 االصلیة قائمةوال نھائیة بصفة تضبط: عشر السادس الفصل       

 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین و التكمیلیة والقائمة

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف وقتي عون ألنتداب

  .األندلس قلعة بلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات

 بالقائمة بالتصریح األندلس قلعة بلدیة تقوم : عشر السابع الفصل

 ، عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین ستدعاءوإ األصلیة

 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) شھر أجل إنقضاء وبعد

 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح

 علیھم بأن ، بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل من عملھم بمراكز اإللتحاق

 المناظرة في الناجحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم

  .التفاضلي الترتیب

 تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي

  .ألصلیةا بالقائمة التصریح

  بلدیة رئیس   
  حمودة الحاج بن  فتحي
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  الفحص

  

  بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 2020 دیسمبر 11 في مؤرخ الفحص بلدیة رئیس من قـــــــــــرار

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى

  .الفحص بلدیة لفائدة

  الفحص بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد  

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  

   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في رخالمؤ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد   المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي

  .2011 سبتمبر 23 في

 بلدیة بإحداث لمتعلقا 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  .الفحص

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .العمومیة راتلإلدا

 بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس

   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   یلـــــــي مــا قــرر

 بالسلك عام متصرف رتبة الى اإلستثنائیة الترقیة تتم :األول الفصل

 طریق عن الفحص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل

  .بالملفات داخلیة مناظرة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى اإلستثنائیة

 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان كل العمومیة

 عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي

 ھذه تتم وال رتبھم في األقل على سنوات (04) أربع أقدمیة بلوغھم

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة

 تكوین بإعادة تمتعوا الذین المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

    .المھني ممسارھ

 من بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل

  :القرار ھذا ویضبط الفحص بلدیة رئیس

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 ضبطال بمكتب الترشح ملفات إیداع المترشحین على :4 الفصل  

  :التالیة بالوثائق مصحوبة للبلدیة المركزي

  .اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

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

  .اإلنتداب قرار من نسخة-

  .الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .للمترشح إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 قائمة ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5الفصل  

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل  

   .الفحص بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  :یلي كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة-

    .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

   في قائمة وإعداد علیھا المعروضة الملفات تقییم

  .ترقیتھم المقترح األعوان

 المشار المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9الفصل

  .البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

  10/12/2020: في الفحص

  

  بلدیة رئیس 
  السعیدي  الطارق
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  سوسة

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد قرار

 بلدیة تمثیل البلدي المجلس عضو رجیبة لبنى السیدة تفویض بقرار

  الدولي تونس معرض لدى سوسة

 المجلس عضو رجیبة لبنى السیدة تفویض سوسة بلدیة رئیس قرار

  الدولي تونس معرض لدى سوسة بلدیة لتمثیل البلدي

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد قرار

 معالجة بمناسبة األرصفة و الطرقات إصالح ممعالی ضبط بقرار

  الشبكات بمختلف الربط مطالب

 بمناسبة األرصفة و الطرقات إصالح معالیم ضبط في بلدي قرار

  الشبكات بمختلف الربط مطالب معالجة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

 قیتعل 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار

 بلدیة لتمثیل البلدي المجلس عضو األكبر لطفي السید تفویض بقرار

  الشمالیة سوسة تنمیة و الدراسات شركة لدى سوسة

 المجلس عضو األكبر لطفي السید تفویض في سوسة بلدیة رئیس قرار

  الشمالیة سوسة تنمیة و الدراسات شركة لدى سوسة بلدیة لتمثیل البلدي

  بلدیة رئیس
  لدخا اقبال دمحم

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد قرار

 بلدیة تمثیل البلدي المجلس عضو البحري مراد السید تفویض بقرار

  اإلقامات و الوطنیة الخدمات شركة لدى سوسة

 البلدي المجلس عضو البحري مراد السید تفویض البلدیة رئیس قرار

  اإلقامات و الوطنیة الخدمات شركة ىلد سوسة بلدیة لتمثیل

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  مساكن

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

  2020 سنة بعنوان إستثنائیة ترقیة بإسناد یتعلق جماعي بقرار

 2020 دیسمبر 30 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى إستثنائیة ترقیة دتسن

 من إبتداءا  الدوكالي جیھان السیدة إلى   العمومیة لإلدارات المشترك

  . 2020 دیسمبر 30

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

  2020 سنة بعنوان إستثنائیة ترقیة دبإسنا یتعلق جماعي بقرار

 2020 دیسمبر 30 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى إستثنائیة ترقیة تسند

 دیسمبر 30 من إبتداءا الشویخ مكرم السید إلى  العمومیة لإلدارات

2020 .  

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

  2020 سنة بعنوان إستثنائیة ترقیة بإسناد یتعلق جماعي بقرار

 2020 دیسمبر 30 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى إستثنائیة ترقیة تسند

 30 من إبتداءا  قرع وفاء السیدة إلى  العمومیة لإلدارات المشترك

  . 2020 دیسمبر

  
  بلدیة رئیس

  علیة  دمحم
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  المھدیة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار

 المروریة للقواعد المخالفة للعربات الرافعة الشاحنة لزمة مدة بتمدید

  2020 سنة بعنوان

 المخالفة للعربات الرافعة الشاحنة لزمة مدة یدبتمد یتعلق قــــرار

   2020 سنة بعنوان المروریة للقواعد

  ,الدستور على إطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  ,المحلیة الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى

  ,المھدیة

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020

 جویلیة 04 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

2018,  

 ةالمھدی لبلدیة رئیسا بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى

  ,2019 أوت 09 في المؤرخ

 دیسمبر 30 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

2020,  

  یلي ما قررت

 للعربات الرافعة الشاحنة لزمة مدة في التمدید تم : األول الفصل

 من وذلك أیام 10 لمدة 2020 سنة بعنوان المروریة للقواعد المخالفة

  .2021 جانفي 10 إلى 2021 جانفي غرة

 ورئیس لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بالمھدیة المرور شرطة فرقة

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  البرادعة

  

 بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  اعـــــــــدمس متصرف تسمیة

 بتسمیة یتعلق10/12/2020 في مؤرخ البرادعة بلدیة رئیس من قرار

 برتبة البرادعة ببلدیة تصرف كـــاتب  سالمـــــــــة نجیــــــبة السیدة

  .  مســـــــــــــــــــــاعد متصــــرف

   ، البرادعة بلدیة رئیس إن

 يف المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعھ بعد

 عدد القانون على و المحلیــة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 النظام بضبط المتعلق 12/12/1983 في المؤرخ 1983 لسنة 112

 المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعـــوان العام األساسي

 التــــي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 المؤرخ 2003 لسنة 20 عدد القانون خاصة و ـــــھتممت أو نقحتـــــــھ

  .2003 مارس 17 في

 04/04/1985 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و

  . البرادعة بلدیة بإحداث المتعلق

 13/04/1998 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 ـركالمشتـــــ اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 1686 عـــــــدد باألمر تنقیحـــــھ تـــــم كــــــما العمومیة لإلدارات

  .2008 مارس 04 في المؤرخ 2008 لســــنة

 نجیبة السیدة بتسمیة المتعلق 05/06/2012 في المؤرخ القرار وعلى

  .18/05/2012 من بدایـــــــة  تصرف كاتب برتبــــــة  سالمة

 بتدرج المتعلق 20/05/2019 في رخالمؤ البلدي القرار على و

 من رتبتھا في البرادعة ببلدیة  تصرف كاتب  سالمة نجیبة السیدة

  السابعة الدرجة إلى   السادس التأجیر مستوى   السادسة الدرجة

  .  18/05/2019 من بدایة  السابع التأجیر مستوى

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر على و

 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط قالمتعل

  ، التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات

 الترقیة  الداخلیة المناظرة بنتائج التصریح جلسة محضر على و

 المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى بالملفات

 و  2019 ـةسنـــــــ بعنوان البلدیات بعض لفائدة العمومیة لإلدارات

  . 09/12/2020 بتاریخ المنعقـــــــــدة

   مایلـــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــرر

 في سالمــــــــــــــــــــــــة نجیبــــــــة السیدة سمیت : األول الفصل

 من إبتـــــــــداء متـــــــــربص  مســــــــــــاعد متصـــــــــرف رتبــــة

  .2020 دیسمبر 09

 ألحكــــام طبقا تربص لمدة باألمر المعنیة تخضع : الثاني الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام من السابع الفصل

  . العمومیة لإلدارات

  . القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  سعید  الھادي
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 بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  رئیس متصرف تسمیة

 بتسمیة یتعلق10/12/2020 في مؤرخ البرادعة بلدیة رئیس من قرار

 ببلدیة  مستشــــــــار متصرف إبراھیـــــــــــــــــم نبیـــــــــــــل السید

  . سرئـــــی متصــــرف برتبـــــــــــــــة البرادعة

   ، البرادعة بلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعھ بعد

  . المحلیــــــة الجماعات بمجلة المتعلق 09/05/2018

 12/12/1983 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعـــوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة لمؤسساتا و المحلیة

 20 عدد القانون خاصة و تممتـــــھ أو نقحتـــــــھ التــــي النصوص

  .2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة

 04/04/1985 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و

  . البرادعة بلدیة بإحداث المتعلق

 13/04/1998 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 المشتــــــرك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 528 عـــــــدد باألمر تنقیحـــــھ تـــــم كــــــما العمومیة لإلدارات

 559 عدد األمر و 1999مارس 08 في المــؤرخ 1999 لســــنة

  .04/03/2008 في المؤرخ 2008 لسنة

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر على و

 اإلداري السلك رتب درجــــــات بین المطابقـــــة بضبط المتعلق

  ، التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

 لالرتقاء بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتاز باألمر المعني أن حیث و

   ، رئیس متصرف رتبة إلى

 دیسمبر 09 بتاریخ المنعقدة المناظرة جنةل جلسة محضر على و

2020،    

 بآخر المتعلق 10/09/2020 في المؤرخ البلدي القرار على و

  ، باألمر للمعني إداریة وضعیة

   یلـــــــــــــــــــي ما  قــــــــــــــــــرر

  إبراھیـــــــــــــــــم نبیـــــــــــــل : السید یرتقي   : األول الفصل

  البرادعة بلدیة : عییــــــــنالت

 متصرف : رتبة إلى مستشـــــــــار متصرف : رتبة من

  رئـــــــــــــــیس

  :التالي الجدول لبیانات وفقا

  الجدیدة اإلداریة الوضعیة الحالیــــــة اإلداریة الوضعیة

 الرتبة في األقدمیة الدرجة في األقدمیة التأجیر مستوى الدرجة الرتبة

 الرتبة في األقدمیة الدرجة في األقدمیة التأجیر مستوى الدرجةة الرتب

   المفعول تاریخ

 متصرف111110/09/202010/09/2014 مستشــــار متصرف

  101209/12/202009/12/202009/12/2020 رئیس

 من إبتداء سنتان لتربص باألمر المعني یخضع : الثاني الفصل

09/12/2020.  

  بلدیة رئیس
  سعید  الھادي

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

  الزیت ساقیة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 الریاضي المركب مشروع النجاز المعماریة المناظرة نتائج باعالن

  الزیت ساقیة ببلدیة والترفیھي

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

   المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 1957 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 107 عدد األمر وعلى

  .الزیت ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 1978 جانفي 26 في المؤرخ 1978 لسنة 71 عدد األمر وعلى

 الھندسة لمھمات المنظم العامة الشروط كراس على بالموافقة المتعلق

  .العامة الھندسة شغالوأ

 نوفمبر 26 في المؤرخ واإلسكان التجھیز وزیر السید قرار وعلى 

1991.  

 الریاضي المركب بمشروع الخاصة المعماریة المناظرة نظام وعلى 

 المھندسین ھیئة قبل من علیھ المصادق الزیت ساقیة ببلدیة والترفیھي

  .2020 أكتوبر 05 بتاریخ التونسیین المعماریین

 المعماریة بالمناظرة الخاص التحكیم لجنة جلسة محضر ىوعل

 29 في المؤرخ الزیت بساقیة والترفیھي الریاضي المركب لمشروع

  .2020 دیسمبر

  یلــــــــــي ما قـــــــــرر

  .التحكیم لجنة جلسة محضر في جاء ما على المصادقة :األول الفصل

  :یلي اكم الفائزة المشاریع ترتیب یكون :الثاني الفصل
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  .الفخفاخ سھیل المعماري المھندس مجمع :األولى المرتبة    

  .شقرون أشرف دمحم المعماري المھندس مجمع :الثانیة المرتبة    

  .الكراي ھاجر المعماري المھندس مجمع :الثالثة المرتبة    

  .اللباسي ماھر المعماري المھندس مجمع :الرابعة المرتبة    

  .بوعزیز یاسین المعماري المھندس مجمع :الخامسة المرتبة    

 الفخفاخ سھیل المعماري المھندس مجمع تكلیف یتم :الثالث الفصل

 لما وفقا للمشروع الفنیة بالدراسات للقیام األولى المرتبة على الحاصل

  .1978 جانفي 26 في المؤرخ 1978 لسنة 71 عدد باألمر جاء

 للتھیئة الفرعیة اإلدارة مدیر والسید العام الكاتب السید :الرابع الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان والتعمیر

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

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

  القصر

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

  2020 لسنة األعوان ومجموع اإلطار بقانون

  الدستور، على االطالع بعد

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

 التي النصوص جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممتھ و نقحتھ

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات مومیةالع المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ آو نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 بإحداث المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد األمر على و

  .القصر بلدیة

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي األمر على و

 الرسمیة بالجریدة النشر إجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر

  .تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات

 1998 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد علىاألمر و

 الجماعات و الدولة بعملة الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .اإلداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة العمومیة

 1999 جانفي 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر على و

 الدولة موظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على

 یتعلق 199 افریل 12 في خمؤر 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

 األمر خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة

  .2019 دیسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد الحكومي

 فیفري 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات

 كما 1999 مار 29 في مؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر على و

 النظام بضبط یتعلق 1999 لسنة 1036 عدد باألمر إتمامھ تم

  األرشیف و الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص األساسي

 1982 ماي 11 في مؤرخ 1982 لسنة 780 عدد األمر على و

  األطفال ریاض تطبیق منشط رتبة بإحداث یتعلق

 1978 افریل 26 في مؤرخ 1978 لسنة 452 عدد األمر على و

  األطفال ریاض بمنشطي الخاص األساسي القانون بضبط یتعلق

 1987 نوفمبر 07 في مؤرخ 1978 لسنة 963 عدد األمر على و

 تم كما البیاطرة لألطباء ركالمشت لإلطار األساسي بالقانون یتعلق

 نوفمبر 08 في المؤرخ 1999 لسنة 2490 عدد باألمر تنقیحھ

  2002 فیفري 14 في مؤرخ 2002 لسنة 324 عدد األمر و 1999

 1984 اكتوبر 29 في المؤرخ 1984 لسنة 1267 عدد االمر على و

 المخول االجر و القیاسي التدرج و التفاضلي الترتیب بضبط المتعلق و

 التي النصوص جمیع على و العمومیة المصالح مستشاري ارالط

  تممتھ او نقحتھ

 1999 افریل 12 في مؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

  العمومیة اإلدارات

 1999 فیفري 15 في مؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و

 اإلعالمیة وتقني محللي بسلك الخاص األساسي نظامال بضبط یتعلق

  العمومیة لإلدارات

 1999 جوان 21 في مؤرخ 1999 لسنة 1380 عدد األمر على و

  اإلدارة معماري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

 1999 جویلیة 15 في مؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و

 المعماریین المھندسین لكبس الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

  .لإلدارة

 ماي 6 في مؤرخ 2019 لسنة 401 عدد الحكومي األمر على و

 الدیمقراطیة آلیات أعمال إجراءات و شروط بضبط یتعلق 2019

  .المحلیة الجماعات مجلة من 30 بالفصل علیھا المنصوص التشاركیة
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 فیةالوظی الخطط بنیابة المتعلق 1990 لسنة 1967 عدد األمر وعلى

  . الوزارات لمختلف بالنظر الرجعة والجھویة الخارجیة للمصالح

 سبتمبر 19 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیري قرار وعلى

 ك في إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989

  . 2000 أوت 26 في المؤرخ بالقرار تنقیحھ تم كما لبلدیة

 علیھ والمصادق2019 فیفري 19في المؤرخ البلدي القرار وعلى

  .القصر لبلدیة الھیكلي بالتنظیم والمتعلق2019 مارس 01في

 بالجریدة نشر القصر بلدیة "اإلطار قانون" األعوان مجموع قرار

 و 2375 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات الرسمیة

  .(2408 صفحة ملحق) 2376

 الموافق 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم

 2020 نوفمبر 02 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

  .االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و 

  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب إعادة جلسة ضرمح على و

  2019 نوفمبر 27 في مؤرخ 2019

  مایلي قرر

 القصر ببلدیة "اإلطار قانون" أعوان مجموع یشتمل :األول الفصل

  :على

  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك/1

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  األعلى الصنف من عام متصرف000000

  عام متصرف000000

  رئیس متصرف010100

  مستشار متصرف020301

  متصرف030502

  (إدارة ملحق) مساعد متصرف000202

  تصرف كاتب040400

  بإدارة مستكت 092011

  استقبال عون051005

  عمومیة مصالح مستشار00العمومیة المصالح مستشارین سلك/2

  عمومیة مصالح مستشار010100

  : األرشیف و الوثائق في المتصرفین سلك /3

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  األرشیف و الوثائق في عام متصرف000000

  األرشیف و الوثائق في رئیس متصرف010100

  األرشیف و الوثائق في مستشار متصرف010100

  األرشیف و الوثائق في مساعد متصرف010100

  :األطفال ریاض نشطم سلك /4

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  األطفال ریاض منشط010100

  األطفال ریاض تطبیق منشط000303

  :البیاطرة لألطباء المشترك اإلطار السلك /5

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  أول اختصاص بیطري طبیب000000

  أول بیطري طبیب000000

  اختصاصي بیطري طبیب010100

  بیطري طبیب010100

  :العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك السلك /6

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  عام مھندس000000

  رئیس مھندس010100

  أول مھندس010201

  أشغال مھندس030300

  :اإلدارة معماري سلك /7

  الخطط شاغرةال الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  عام معماري000000
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  رئیس معماري010100

  أول معماري010100

  معماري010100

  :لإلدارة المعماریین المھندسین سلك /8

  الخططة الشاغر الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  عام معماري مھندس000000

  رئیس معماري مھندس010100

  أول معماري مھندس010100

  معماري مھندس030300

  :العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقني و محللي سلك /9

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  عام محلل000000

  رئیس محلل010100

  مركز محلل010100

  محلل010100

  برامج واضع020200

  اإلعالمیة مخبر تقني020200

  :العمومیة لإلدارة المشترك التقني سلك /10

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  عام تقني000000

  اول رئیس تقني010100

  رئیس تقني030401

  أول تقني030401

  تقني060802

  تقني مساعد000101

  تقني عون000000

  :العملة سلك /11

  الخطط الشاغرة الخطط

  الخطة المشغولة الخطط علیھا المصادق

  الوحدة الصنف

  األول000707

  األولى الوحدة

  الثانیة000909

  الثالث001212

  الرابع002222

  الثانیة الوحدة

  الخامس24132108

  السادس608626

  السابع81608

  الثالثة الوحدة الثامن000303

  التاسع000202

  العاشر000000

 قانون" األعوان مجموع قرار) ماسبقھ القرار ھذا یلغي:الثاني الفصل

 بتاریخ المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة نشر القصر بلدیة "اإلطار

  .(2408 صفحة ملحق) 2376 و 2375 صفحة 2020 اوت 14

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:الثالث الفصل

  .القصر لبلدیة االلكتروني بالموقع

 ما في كل مكلفان قصربال المالیة قابض و العام الكاتب :الرابع الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

  2020 لسنة االعوان بمجموع

  "اإلطار قانون"القصر بلدیة أعوان مجموع قرار

  الدستور، على االطالع بعد

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

 التي النصوص جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .تممتھ و نقحتھ

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق
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 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ آو نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 بإحداث المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد األمر على و

  .القصر بلدیة

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي األمر على و

 الرسمیة بالجریدة النشر إجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر

  .تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات

 1998 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد علىاألمر و

 الجماعات و الدولة بعملة الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .ریةاإلدا الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة العمومیة

 1999 جانفي 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر على و

 الدولة موظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على

 یتعلق 199 افریل 12 في مؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

 خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة

 دیسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمرالحكومي

2019.  

 فیفري 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و

 المشترك االداري بالسلك الخاص االساسي لنظاما بضبط یتعلق 2020

  .العمومیة لالدارات

 تم كما 1999 مار 29 في مؤرخ 1999 لسنة 675 عدد علىاألمر و

 األساسي النظام بضبط یتعلق 1999 لسنة 1036 عدد إتمامھباألمر

  األرشیف و الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص

 1982 ماي 11 في مؤرخ 1982 لسنة 780 عدد األمر على و

  األطفال ریاض تطبیق منشط رتبة بإحداث یتعلق

 1978 افریل 26 في مؤرخ 1978 لسنة 452 عدد األمر على و

  األطفال ریاض بمنشطي الخاص األساسي القانون بضبط یتعلق

 1987 نوفمبر 07 في مؤرخ 1978 لسنة 963 عدد األمر على و

 تنقیحھ تم كما البیاطرة لألطباء المشترك األساسیلإلطار بالقانون یتعلق

 و 1999 نوفمبر 08 في المؤرخ 1999 لسنة 2490 عدد باألمر

  2002 فیفري 14 في مؤرخ 2002 لسنة 324 عدد األمر

 1984 اكتوبر 29 في المؤرخ 1984 لسنة 1267 عدد االمر على و

 المخول االجر و القیاسي التدرج و التفاضلي الترتیب بضبط المتعلق و

 التي النصوص جمیع على و العمومیة المصالح مستشاري الطار

  تممتھ او نقحتھ

 1999 افریل 12 في مؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

  العمومیة االدارات

 1999 فیفري 15 في مؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و

 وتقني محللي بسلك الخاص سياألسا النظام بضبط یتعلق

  العمومیة اإلعالمیةلإلدارات

 1999 جوان 21 في مؤرخ 1999 لسنة 1380 عدد األمر على و

  اإلدارة معماري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

 1999 جویلیة 15 في مؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و

 المعماریین نالمھندسی بسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

  .لإلدارة

 ماي 6 في مؤرخ 2019 لسنة 401 عدد الحكومي األمر على و

 الدیمقراطیة آلیات أعمال إجراءات و شروط بضبط یتعلق 2019

  .المحلیة الجماعات مجلة من 30 بالفصل علیھا المنصوص التشاركیة

 1990 لسنة 1967 وعلىاألمرعدد

یةوالجھویةالرجعةبالنظرلمخالمتعلقبنیابةالخططالوظیفیةللمصالحالخارج

  . تلفالوزارات

 سبتمبر 19 قراروزیریالداخلیةوالتخطیطوالمالیةالمؤرخفي وعلى

 تم كما الخططالوظیفیةالممكنإحداثھافیكلبلدیة المتعلقبضبطأنواع 1989

  . 2000 أوت 26 في المؤرخ بالقرار تنقیحھ

 01والمصادقعلیھفي2019 فیفري 19وعلىالقرارالبلدیالمؤرخفي

  .القصر والمتعلقبالتنظیمالھیكلیلبلدیة2019 رسما

 بالجریدة نشر القصر بلدیة "االطار قانون" االعوان مجموع قرار

 و 2375 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات الرسمیة

  .(2408 صفحة ملحق) 2376

 الموافق 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

  .2020 جوان 12 في مؤرخال و االثنین لیوم

 2020 نوفمبر 02 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

  .االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و 

  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 فمبرنو 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب إعادة جلسة محضر على و

  2019 نوفمبر 27 في مؤرخ 2019

  مایلي قرر

 القصر ببلدیة "اإلطار قانون" أعوان مجموع یشتمل :األول الفصل

  :على
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  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك/1

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  األعلى الصنف من عام متصرف000000

  عام متصرف000000

  رئیس متصرف010100

  مستشار متصرف020301

  متصرف030502

  (إدارة ملحق) مساعد متصرف000202

  تصرف كاتب040400

  مستكتبإدارة092011

  استقبال عون051005

  عمومیة مصالح مستشار00العمومیة المصالح مستشارین سلك/2

  عمومیة مصالح مستشار010100

  : األرشیف و الوثائق في المتصرفین سلك /3

  ةالخططالشاغر الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  األرشیف و الوثائق في عام متصرف000000

  األرشیف و الوثائق في رئیس متصرف010100

  األرشیف و الوثائق مستشارفي متصرف010100

  األرشیف و الوثائق في مساعد متصرف010100

  :األطفال ریاض منشط سلك /4

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  األطفال ریاض منشط010100

  األطفال ریاض تطبیق منشط000303

  :البیاطرة لألطباء المشترك اإلطار السلك /5

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  أول اختصاص بیطري طبیب000000

  أول بیطري طبیب000000

  اختصاصي بیطري طبیب010100

  بیطري طبیب010100

  :اإلداراتالعمومیة لمھندسي المشترك السلك /6

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  عام مھندس000000

  رئیس مھندس010100

  مھندسأول010201

  مھندسأشغال030300

  :اإلدارة معماري سلك /7

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  عام معماري000000

  رئیس معماري010100

  معماریأول010100

  معماري010100

  :لإلدارة المعماریین المھندسین سلك /8

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  عام معماري مھندس000000

  رئیس معماري مھندس010100

  أول معماري مھندس010100

  معماري مھندس030300

  :العمومیة اإلعالمیةلإلدارات تقني و محللي سلك /9

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  عام محلل000000

  رئیس محلل010100

  مركز محلل010100

  محلل010100

  برامج واضع020200
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  اإلعالمیة مخبر تقني020200

  :العمومیة لإلدارة المشترك التقني سلك /10

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  عام تقني000000

  اول رئیس تقني010100

  رئیس تقني030401

  تقنیأول030401

  تقني060802

  تقني مساعد000101

  تقني عون000000

  :العملة سلك /11

  الشاغرةالخطط الخطط

  المشغولةالخطة علیھاالخطط المصادق

  الصنفالوحدة

  األول000707

  األولى الوحدة

  الثانیة000909

  الثالث001212

  الرابع002222

  الثانیة لوحدةا

  الخامس24132108

  السادس608626

  السابع81608

  الثالثة الثامنالوحدة000303

  التاسع000202

  العاشر000000

 قانون" االعوان مجموع قرار) ماسبقھ القرار ھذا یلغي:الثاني الفصل

 بتاریخ المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة نشر القصر بلدیة "االطار

  .(2408 صفحة ملحق) 2376 و 2375 صفحة 2020 اوت 14

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ینشرھذا:الثالث الفصل

  .القصر لبلدیة االلكتروني بالموقع

 ما في كل مكلفان بالقصر المالیة قابض و العام الكاتب :الفصاللرابع

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 38 دعد قرار

 لالدارات المشترك التقني بالسلك بالملفات للترقیة الخطط ضبط بقرار

  العمومیة

 2020 دیسمبر29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق

 مھندسي و المشترك  التقني بالسلك  بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  .2021 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات 

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد انونالق  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر ىوعل

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عــدد األمر على و

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اإلدارات

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد ألمرا وعلى

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضیط والمتعلق

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة االدارات

   2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

 مارس 22 في مؤرخال 2019 لسنة 291 عـدد الحكومي األمر على و

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر صةوخا

2019 .  
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 سبتمبر 23 بتاریخ 18 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى

 والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق كیفیة حول 2019

   بالبلدیات والترقیة والترسیم االنتداب

 23 اریخبت 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

  2021 لسنة القصر بلدیة بمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

 المنعقدة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و

  2020 دیسمبر 27 بتاریخ

   یلي ما قــــــــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :األول الفصل

 لفائدة 2021 سنة بعنوان  بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  : التالي النحو على القصر بلدیة

  : العمومیة لالدارات المھندسین سلك (01

 طرق اتفبالمل الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  لرتبةا2021 لسنة تسدیدھا المزمع الخطط التسدیدعدد

  رئیس مھندس01بالملفات داخلیة مناظرة01

  :المشترك التقني سلك (02

 التسدید طرق اتفبالمل الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  الرتبة2021 لسنة تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  أول تقني01بالملفات داخلیة مناظرة01

  رئیس تقني01بالملفات داخلیة مناظرة01

  أول رئیس تقني01بالملفات داخلیة مناظرة01

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 المشترك االداري بالسلك بالملفات للترقیة الخطط ضبط بقرار

  العمومیة لإلدارات

          

 2020یسمبرد 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري السلك  رتب مختلف الى االستثنائیة الترقیة

  .2021 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,التونسي الدستور على االطالع بعد         

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

   تممتھ أو نقحتھ التي صوصالن جمیع

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة  521 عــدد األمر على و

  . القصر بلدیة بإحداث المتعلق

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

 و الترقیة و         االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع لالفص خاصة و بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر على و

 الداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . منھ 41 عدد الفصل و العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2020  أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 اإلداري السلك رتب مختلف الى رقیةللت التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  . المشترك

 المتعلق 2020 نوفمبر 02 بتاریخ ......... عدد البلدي القرار وعلى

  القصر لبلدیة األعوان مجموع قانون بتنقیح

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وغلى

   اتالبلدی لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

  2021 لسنة القصر بلدیة بمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

 المنعقدة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و

  2020 دیسمبر 27 بتاریخ

   یلي ما قــــــــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :األول الفصل

 المشترك االداري السلك رتب مختلف الى االستثنائیة الترقیة طریق

  : التالي النحو على القصر بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

 التسد طرق االستثنائیة الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  الرتبة2020 سنة بعنوان األقدمیة شرط لدیھم المتوفر باألعوان

  تصرف كاتب01االستثنائیة الترقیة01

  مستشار متصرف02االستثنائیة الترقیة02

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  



  01عــــــدد   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   20صفحــة 

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  القصر

 2020دیسمبر 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من ـرارقــــــــــ

 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق.

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  . 2021 بعنوان القصر

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,التونسي الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و ةاإلداری الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة  521 عــدد األمر على و

  . القصر بلدیة بإحداث المتعلق

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

 الترسیم و والترقیة  االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع الفصل اصةخ و بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر على و

 الداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . منھ 41 عدد الفصل و العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2020  أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 االداري السلك رتب مختلف الى للترقیة ناظرالت وكیفیة مقاییس بضبط

  . المشترك

   یلي ما قــــــــــــرر

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم :األول الفصل

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

   القرار ھذا ألحكام وفقا القصر بلدیة

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون ادارة مستكتبو القصر بلدیة لفائدة

 حتم تاریخ من الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 04 ) أربع

   الترشحات

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تفتح : الثالث لالفص

 االعوان ولفائدة القصر بلدیة رئیس من بقرار أعاله البھا المشار

  القرار ھذا ویضبط سواھم دون القصر بلدیة الى بالنظر الراجعین

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وتسجل االداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :الرابع الفصل

  : التالیة الوثائق ویشمل القصر لبلدیة الضبط بمكتب وحوبا

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

   ینوبھ من أو  االدارة رئیس قبل من ممضاة  الخدمات في قائمة-

   االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في االدماج أو المترشح سمیةت قرار من نسخة-

  اداریة حالة آلخر الضابط قرار من مسخة-

 االستثنائیة للترقیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل

   القصر بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله الیھا المشار

 للترقیة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل

  : یلي كما ستثنائیةاال

  العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة-

 تقییم أعاله الیھا المشار المناظرات لجان تتولى : السابع الفصل

 في قائمة واعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

    ترقیتھم المقترح األعوان

  المناظرة في نھائیا المقبولین نالمترشحی قائمة تضبط : الثامن الفصل

   القصر بلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

 طیلة واحدة مرة اال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : التاسع الفصل 

 بإعادة تمتعوا الذین المدمجین األعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة

  المھني مسارھم تكوین

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة رارالق ھذا ینشر : العاشر الفصل

  البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة االلكتروني والموقع

  بلدیة رئیس
  ضو عادل



  21صفحـة   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   01عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

 بالسلك تصرف كاتب لرتبة بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك

   

 دیسمبر 29 في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,تونسيال الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة بغةالص ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة  521 عــدد األمر على و 

  . القصر بلدیة بإحداث المتعلق

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

 الترسیم و والترقیة  االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع الفصل خاصة و البلدیاتب

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر على و

 الداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . منھ 41 عدد الفصل و العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2020  أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 االداري السلك رتب مختلف الى للترقیة التناظر وكیفیة سمقایی بضبط

  . المشترك

   یلي ما قــــــــــــرر

 2021 فیفري 15 یوم ولفائدتھا القصر ببلدیة یفتح :األول الفصل

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرة الموالیة واألیام

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

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

  2021 جانفي 15 یوم الترشحات ختم یتم  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 بالسلك تصرف كاتب لرتبة االستثنائیة للترقیة المناظرة لجنة بتركیبة

  العمومیة لالدارات المشترك

  

 دیسمبر29 في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .2021 سنة بعنوان القصر

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد         

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و ةالدول ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عــدد األمر على و

 المشترك داريال بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عــدد األمر خاصة

2012.  

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

 الترسیم و والترقیة   االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع الفصل خاصة و بالبلدیات

 2020 دیسمبر 29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ي-اإلدار بالسلك تصرف كاتب

  .القصر بلدیة

 2020 دیسمبر 29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق

 بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة

   یلي ما قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فتصر كاتب



  01عــــــدد   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   22صفحــة 

 29في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى المفتوحة و القصر

  :السادة من  2020 دیسمبر

                                                 ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  رئیس بصفة  

                                                        للبلدیة العام الكاتب -

  عضو بصفة   

                 ینوبھ من أو قفصة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

  عضو بصفة

                                   القصر ببلدیة متصرف شریط حسین - 

  عضو بصفة   

                                 األعوان بمصلحة مكلف الدربالي رشید -

  عضو بصفة 

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل

 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد ارقر

 مستشار متصرف لرتبة بالملفات االستثنائیة للترقیة مناظرة بفتح بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 دیسمبر 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 متصرف  رتبة إلى رقیةللت الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة بعنوان القصر

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,التونسي الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  لىع و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة  521 عــدد األمر على و

  . القصر بلدیة بإحداث المتعلق

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

 الترسیم و والترقیة  االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع الفصل خاصة و بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر على و

 الداري بالسلك الخاص األساسي النظام ضبطب المتعلق 2020

  . منھ 41 عدد الفصل و العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2020  أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 االداري السلك رتب مختلف الى للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  . المشترك

   یلي ما قــــــــــــرر

   2021 فیفري 15 یوم ولفائدتھا القصر بلدیةب یفتح :األول الفصل

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرة الموالیة واالیام

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

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

  2021 يجانف 15 یوم الترشحات ختم یتم  : الثالث الفصل

                                                                 

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة حول بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

 دیسمبر 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار  

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق.2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .2021 سنة بعنوان القصر بلدیة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و لیةالمح الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011



  23صفحـة   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   01عـــــدد 

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عــدد األمر على و

 المشترك الداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اراتلإلد

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عــدد األمر خاصة

2012.  

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عــدد الرئاسي األمر على و

  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في ؤرخالم 2018 لسنة 125 عــدد الرئاسي األمر على و

  ,بالحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

 الترسیم و والترقیة  االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع الفصل خاصة و بالبلدیات

 2020 دیسمبر 29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القصر بلدیة

 2020 دیسمبر 29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة بعنوان القصر

   یلي ما قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

 المؤرخ و أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى وحةالمفت و القصر بلدیة

  :السادة من 2020 دیسمبر 29 في

                                                 ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  رئیس بصفة  

  عضو بصفة    للبلدیة العام الكاتب -

                 ینوبھ من أو قفصة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

  عضو بصفة

                             قفصة ببلدیة رئیس متصرف صوان السید - 

  عضو بصفة

                               األعوان بمصلحة مكلف الدربالي رشید -

               عضو بصفة

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل

 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس
  ضو عادل
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 ةرتب إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف 

   

 دیسمبر 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف  رتبة

  . 2021 بعنوان القصر بلدیة لفائدة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,التونسي الدستور على االطالع بعد         

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 1985 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 521 عــدد األمر على و 

  . القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 مارس 22 في رخالمؤ 2019 لسنة 291 عـدد الحكومي األمر على و

 الترسیم و والترقیة  االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ,منھ الرابع الفصل خاصة و بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد الحكومي األمر على و

 الداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . منھ 41 عدد الفصل و العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2020  أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 االداري السلك رتب مختلف الى للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  . المشترك

   یلي ما قــــــــــــرر

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم :األول الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

   القرار ھذا ألحكام وفقا القصر بلدیة لفائدة

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 رتبھم في المترسمون المتصرفون القصر بلدیة لفائدة العمومیة

 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 04 ) أربع فیھم لمتوفروا

   الترشحات حتم تاریخ من
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 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تفتح : الثالث الفصل

 االعوان ولفائدة القصر بلدیة رئیس من بقرار أعاله البھا المشار

  القرار ھذا یضبطو سواھم دون القصر بلدیة الى بالنظر الراجعین

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 وتسجل االداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :الرابع الفصل

  : التالیة الوثائق ویشمل القصر لبلدیة الضبط بمكتب وحوبا

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

   ینوبھ من أو  االدارة رئیس قبل من ممضاة  الخدمات في قائمة-

   االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في االدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  اداریة حالة آلخر الضابط قرار من مسخة-

 االستثنائیة للترقیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : الخامس الفصل

   القصر بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله الیھا المشار

 للترقیة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل

  : یلي كما االستثنائیة

  العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة-

 تقییم أعاله الیھا المشار المناظرات لجان تتولى : السابع الفصل

 في قائمة واعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

    ترقیتھم المقترح األعوان

  المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصل

   القصر بلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

 طیلة واحدة مرة اال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : التاسع الفصل 

 بإعادة تمتعوا الذین المدمجین األعوان شملت وال للعون المھنیة الحیاة

  المھني مسارھم تكوین

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل

  البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة االلكتروني والموقع

                                                                      

  ةبلدی رئیس
  ضو عادل
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 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

 دیسمبر29  في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح علقیت 20200

 القصر بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

  .2021 سنة بعنوان

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد         

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عــدد األمر على و

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . تممتھ أو نقحتھ التي نصوصال جمیع على و العمومیة اإلدارات

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة االدارات

   2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد الحكومي مراأل على و

 و       الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات الترسیم

 سبتمبر 23 بتاریخ 18 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى

 والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق كیفیة حول 2019

   بالبلدیات والترقیة موالترسی االنتداب

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

 2020 دیسمبر29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك   رئیس مھندس 

  .القصر بلدیة

   یلي ما قــــــــــــرر

 2021 فیفري 16یوم ولفائدتھا القصر ببلدیة یفتح :األول الفصل

 رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام
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 القصر بلدیة لفائدة العمومیة اتاإلدار لمھندسي المشترك بالسلك 

  2021 بعنوان

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

  2021 جانفي 15 الترشحات ختم یتم  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

------------------  
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  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى

          

 2020 دیسمبر29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 بةرت إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس

  . 2021 بعنوان القصر بلدیة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد         

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 دعــد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 ددع األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عــدد األمر على و

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اإلدارات

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات

   2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

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

 الترسیم و   الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات

 سبتمبر 23 بتاریخ 18 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى

 والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق كیفیة حول 2019

   بالبلدیات والترقیة والترسیم االنتداب

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة شؤونال وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

   یلي ما قــــــــــــرر

 رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل

 العمومیة لإلدارات لمھندسي  المشترك  التقني بالسلك رئیس مھندس

   القرار ھذا ألحكام وفقا القصر بلدیة لفائدة

 رتبة إلى  للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل

 لفائدة العمومیة لإلدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول المھندسون القصر بلدیة

 حتم تاریخ من ةالرتب ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات ( 05 ) خمس

   الترشحات

 أعاله ھاإلی المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة القصر بلدیة رئیس من بقرار

  القرار ھذا ویضبط سواھم دون القصر بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة تماعاج تاریخ-

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل

  : التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى یصالتلخ ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في  المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . باألمر

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة خةنس-
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 الخمس خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 الملف خلو تثبت شھادة أو المناظرة فتح لسنة األخیرة سنوات  ( 05 )

  . تأدیبیة عقوبة أي من اإلداري

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسح-

 األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس االدارة قبل من المنظمة وینالتك

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 یعده تقدیر أقصى على صفحات ( 10 ) عشر في نشاط تقریر-

 السنتین خالل بھا قان التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح

 ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح لسنة السابقتین

  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا لتقریرا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  . االرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس الفصل

  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في  المشاركة

  . الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد+ اسناد للمترشح البلدیة ریس یتولى : السابع الفصل

 للمتھم ادانة عن یعبر ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین یتراوح

   لعملھ  أدائھ في واتقانھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

  : تالیةال للمقاییس طبقا المعروضة  الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في  األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 االدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس

 فتح لسنة السابقة خیرةاأل سنوات ( 05 ) للخمس والمواظبة السیرة-

  . المناظرة

  . أعاله 7بالفصل الیھ والمشار البلدیة رئیس طرف من المسند العدد-

  . أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالئم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند .  اللحنة أعضاء بلق من المذكورة

  ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : التاسع الفصل 

 حسب المترشحین  وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود في لیھاع المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدة أو مترشحان لتحص واذا شغورھا سد المراد الخطط

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشر الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله لیھاا المشار

   . المناظرة

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار

 تقني رتبة إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  العمومیة إلداراتل المشترك التقني بالسلك رئیس

           

 دیسمبر29 في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى

  . 2021 بعنوان القصر بلدیة

  القصر یةبلد رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات



  27صفحـة   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   01عـــــدد 

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019 .  

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

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط قالمتعل 2019

   بالبلدیات

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

   یلي ما قــــــــــــرر

 تقني بةرت إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل

 القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

   القرار ھذا ألحكام وفقا

 رتبة إلى  للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تفني

 ) خمس فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول التقنیون القصر

 حتم تاریخ من الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 05

   الترشحات

 أعاله البھا المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة القصر بلدیة رئیس من بقرار

  رارالق ھذا ویضبط سواھم دون القصر بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل

  : التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند

  . ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في  المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . باألمر

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 الخمس خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 الملف خلو تثبت شھادة أو المناظرة فتح لسنة األخیرة سنوات  ( 05 )

  . یةتأدیب عقوبة أي من االداري

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسح-

 األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس االدارة قبل من المنظمة التكوین

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 یعده تقدیر أقصى على صفحات ( 10 ) عشر في نشاط تقریر-

 نالسنتی خالل بھا قان التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح

 ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح لسنة السابقتین

  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس لالفص

  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في  المشاركة

  . الغرض في محددةال للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح البلدیة ریس یتولى : السابع الفصل

 المنوطة للمتھم إدانة عن یعبر ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین

   لعملھ  أدائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله الیھا المشار داخلیةال المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة  الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في  األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 االدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  . المناظرة فتح لسنة سابقةال األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس والمواظبة السیرة-

  . المناظرة

  . أعاله 7بالفصل الیھ والمشار البلدیة رئیس طرف من المسند العدد-

  . أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالئم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند .  اللحنة أعضاء قبل من المذكورة

  ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین



  01عــــــدد   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   28صفحــة 

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : التاسع الفصل 

 حسب المترشحین  ترتیبو القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود في علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدة أو مترشحان تحصا واذا شغورھا سد المراد الخطط

 واذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشر الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

   . المناظرة

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 التقني بالسلك اول رئیس تقني لرتبة فاتبالمل للترقیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك

           

 دیسمبر29 في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار 

 أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 بعنوان صرالق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد ألمرا على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019 .  

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

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

 2020 دیسمبر29  في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني

   .القصر

   یلي ما قــــــــــــرر

 2021 فیفري 16یوم ولفائدتھا القصر ببلدیة یفتح :األول الفصل

 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات یةالداخل مناظرة الموالیة واالیام

 القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

  .2021 سنة بعنوان

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

  2021 جانفي 15 یوم الترشحات ختم یتم  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 تقني رتبة إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس

            

 2020 دیسمبر29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

 رتبة إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني

  . 2021 بعنوان القصر

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011



  29صفحـة   2021جانفي  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   01عـــــدد 

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة باحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و عمومیةال لإلدارات

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019 .  

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

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة نالشؤو وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

   یلي ما قــــــــــــرر

 تقني رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس

   القرار ھذا امالحك وفقا القصر

 رتبة إلى  للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول رئیس تقني

 ) خمس فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الرئیس التقنیون القصر

 حتم یختار من الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 05

   الترشحات

 أعاله البھا المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة القصر بلدیة رئیس من بقرار

  القرار ھذا ویضبط سواھم دون القصر بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة ةلجن اجتماع تاریخ-

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل

  : التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االفتضاء عند

  . ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في  المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . باألمر

  . العلمیة الشھائد من لألصل ةمطابق نسخة-

 الخمس خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 الملف خلو تثبت شھادة أو المناظرة فتح لسنة األخیرة سنوات  ( 05 )

  . تأدیبیة عقوبة أي من االداري

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسح-

 األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس االدارة قبل من ظمةالمن التكوین

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 یعده تقدیر أقصى على صفحات ( 10 ) عشر في نشاط تقریر-

 السنتین خالل بھا قان التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح

 ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح لسنة السابقتین

  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات صحوبام التقریر

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  . االرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس الفصل

  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في  المشاركة

  . الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح البلدیة ریس یتولى : السابع الفصل

 المنوطة للمتھم ادانة عن یعبر ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین

   لعملھ  أدائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة  الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في  األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 االدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس

 فتح لسنة بقةالسا األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس والمواظبة السیرة-

  . المناظرة

  . أعاله 7بالفصل الیھ والمشار البلدیة رئیس طرف من المسند العدد-

  . أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-
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 تتالئم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند .  اللحنة أعضاء قبل من المذكورة

  ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : التاسع الفصل 

 حسب المترشحین  وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد دودح في علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدة أو مترشحان تحصا واذا شغورھا سد المراد الخطط

 واذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشر الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من هأعال الیھا المشار

   . المناظرة

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 التقني بالسلك رئیس تقني لرتبة بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك

         

 دیسمبر 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من ـــــرارقــــــ

 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي وصالنص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر على و

 المشترك التقني سلكبال الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019 .  

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

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   تبالبلدیا

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

 2020 دیسمبر29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك لتقنيا بالسلك رئیس تقني

  .القصر

   یلي ما قــــــــــــرر

 2021 فیفري 16یوم ولفائدتھا القصر ببلدیة یفتح :األول الفصل

 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام

 بعنوان لقصرا بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التفني  بالسلك

2021  

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

  2021 جانفي 15 یوم الترشحات ختم یتم  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 التقني بالسلك اول تقني رتبةل بالملفات للترقیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك

           

 2020 دیسمبر 29في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قــــرار 

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .2021 سنة بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  على و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
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 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019 .  

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

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة المناظرات حول 2020 جوان

 2020 دیسمبر29 في المؤرخ القصر بلدیة رئیس قرار على و

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة متنظی كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .القصر

   یلي ما قــــــــــــرر

 2021 فیفري 16یوم ولفائدتھا القصر ببلدیة یفتح :األول الفصل

 أول نيتق رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام

 بعنوان القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التفني  بالسلك

2021  

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

  2021 جانفي 15 یوم الترشحات ختم یتم  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 28  في رخمؤ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 تقني رتبة إلى  للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

           

 دیسمبر29 في المؤرخ القصــــر بلدیـــة رئیس من قـــــــــــرار

  للترقیة  بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

  . 2021 بعنوان القصر بلدیة

  القصر بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطالع بعد

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

  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القانون  ىعل و

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

  ,2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985  أفریل 14 في والمؤرخ 1985 لسنة 521 عدد األمر وعلى

  القصر بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر على و

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر صةوخا

2019 .  

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

 والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

   بالبلدیات

 23 بتاریخ 3582 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید مكتوب وعلى

   البلدیات لفائدة للترقیة الداخلیة ظراتالمنا حول 2020 جوان

   یلي ما قــــــــــــرر                                                    

 تقني رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل

 وفقا القصر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

   القرار ھذا مألحكا

 رتبة إلى  للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تفني

 ( 05 ) خمس فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون  التقنیون القصر

   حاتالترش حتم تاریخ من الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله البھا المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة القصر بلدیة رئیس من بقرار

  القرار ھذا ویضبط سواھم دون القصر بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-
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 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع لفصلا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند

  . ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في  المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  . باألمر

  . العلمیة لشھائدا من لألصل مطابقة نسخة-

 الخمس خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 الملف خلو تثبت شھادة أو المناظرة فتح لسنة األخیرة سنوات  ( 05 )

  . تأدیبیة عقوبة أي من االداري

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسح-

 األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس الدارةا قبل من المنظمة التكوین

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 یعده تقدیر أقصى على صفحات ( 10 ) عشر في نشاط تقریر-

 السنتین خالل بھا قان التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح

 ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح لسنة السابقتین

  . للمترشح المباشر الرئیس اتبمالحظ مصحوبا التقریر

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم

  . االرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس الفصل

  والبیئة لیةالمح الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في  المشاركة

  . الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح لبلدیةا ریس یتولى : السابع الفصل

 المنوطة للمتھم ادانة عن یعبر ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین

   لعملھ  أدائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة  الملفات

  . للمترشح امةالع األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في  األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 االدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05 ) للخمس والمواظبة السیرة-

  . المناظرة

  . أعاله 7بالفصل الیھ والمشار البلدیة رئیس طرف من المسند العدد-

  . أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالئم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى سندوی .  اللحنة أعضاء قبل من المذكورة

  ( 20 ) والعشرین ( 0 ) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : التاسع الفصل 

 حسب المترشحین  وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود في علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدة أو مترشحان تحصا واذا شغورھا سد المراد طالخط

 واذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشر الفصل

 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة سرئی قبل من أعاله الیھا المشار

   . المناظرة

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

  میدون جربة

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد مداوالت

  العمرانیة التھیئة أمثلة على ثانیة قراءة في النھائیة بالمصادقة

 التھیئة أمثلة على ثانیة قراءة في النھائیة المصادقة :  الـموضـوع

  العمرانیة

  جلســــــة محضــــر مــــن مضمــــون

 : الســاعـــة وعلى   عشـــــر وتسعـــــة ألفیـــــن  : سنــــــــــة

  مســــــــــــــاء الســابعـــــــــــــــــــــــة

  استثنائیـــة : جلسة في  میــــــدون بجـــربـــة : البلدي المجلس إجتمـع
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 رئیـــــــــــــس   الحجـــــــــام لسعـــــــــــــــــد :السیـد برئاســة

  البلـــــــــــــدیـــــــــــــــــــــــــــــــة

 -موسى بن علي – الطرابلسي سامي : السـادة الجلسة حضر وقـد

 سحر -علي بالحاج الدین سعد – یونس بن رضا – خاطر بن جالل

 منیرة -المرابط طارق -التویجر فاطمة -یحیى الحاج اسمھان -بانيالبی

 بن صابر -الوغالني سمیر -كرونة كمال -بوشامیة أنور -قالطة

 خدیجة -التنازفتي العیاشي -تازیري بن ماھر -العصادي كمال -حمودة

  .اللواتي نجیب علي بالحاج إیمان -غیلب رجاء الیحیاوي

 محفوظ -اللمسي ضحى -علي الحاج فةلطی : الســــادة بعذر وتغیب

  .ثایر بن احالم -مصلح نائلة -عـــراد نجاة –الوشاني

   البلبالي ألفة - الفورتي نجاة - : السیدتین عذر بدون وتغیب

 ، القانونیة األغلبیـة منھم تألف الحاضرین األعضاء أن وبمـا       

 بجـدول ةالمدرجـ   المسائـل ومناقشــة دراسـة فـي المجلس شـرع

  .أعمالـھ

  : العمرانیة التھیئة أمثلة على ثانیة قراءة في النھائیة المصادقة-

 السید إلى الموجھ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید لمكتوب تبعا      

 18 بتاریخ 8011 عدد الترابیة والتھیئة واإلسكان التجھیز وزیر

 التي لعمرانیةا التھیئة أمثلة على المصادقة بخصوص 2019 سبتمبر

  ، العمومي االستقصاء مرحلة تجاوزت

 بتاریخ األشغال لجنة خالل الموضوع عرض تم وحیث

 ألمثلة ثانیة نھائیة قراءة على بالمصادقة یتعلق ما في 16/10/2019

 (والمحبوبین معقل بني , ورسیغن , ربانة) للمناطق العمرانیة التھیئة

 المركزیة اإلدارة إلى وأحیلت الدراسة مراحل جمیع استوفت باعتبارھا

 التھیئة مجلة إلجراءات وفقا شانھا في حكومیة أوامر استصدار قصد

  .التعمیر و الترابیة

 أمثلة على المصادقة البلدي المجلس أنظار على فالمعروض          

 قراءة في (المحبوبین و معقل بني , ورسیغن , ربانة) العمرانیة التھیئة

 باإلجراءات القیام في البلدیة رئیس للسید تفویضوال ، ثانیة نھائیة

  .لذلك الالزمة اإلداریة و القانونیة

  ، اآلراء وتبادل المناقشـة وبعـد

  – المجلــــــس قــــــــــــرار-        

 , ربانة) العمرانیة التھیئة أمثلة على باالجماع المجلس أعضاء صادق

 احتفاظ مع ثانیة نھائیة قراءة في (والمحبوبین معقل بني , ورسیغن

 القیام في البلدیة رئیس للسید والتفویض ، بصوتھ اللواتي نجیب السید

  .لذلك الالزمة اإلداریة و القانونیة باإلجراءات

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد
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