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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  البساتین

 نوفمبر 2 في مؤرخ البساتین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 بلدیة لفائدة الثالث الصنف األولى الوحدة من  ةعمل النتداب المھنیة باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

  ...................................................................................................................2020 سنة بعنوان البساتین

 نوفمبر 2 في مؤرخ البساتین ةبلدی رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 بلدیة لفائدة الخامس الصنف الثانیة الوحدة من  عملة النتداب المھنیة باالمتحانات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

  ...................................................................................................................2020 سنة بعنوان البساتین
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط  بقرار یتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  ................................................................................................2020 لسنة البساتین ببلدیة االنتداب طریق
 نوفمبر 2 في مؤرخ البساتین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد رارق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب 2 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

  .........................................................................................2020 سنة بعنوان البساتین بلدیة لفائدة العمومیة

  رادس
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  ....................................................................................................................عام محلل رتبة الى للترقیة
  ......عام متصرف رتبة الى استثنائیة ترقیة إسناد ربقرا یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار
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 بالملفات الداخلیة اظرةالمن تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  ................................................................................................................عام معماري رتبة الى للترقیة
  ...رئیس رفمتص رتبة الى استثنائیة ترقیة إسناد بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  ...............................................................................................................رادس بلدیة لفائدة عام معماري

  عام محلل رتبة الر للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021  لسنة 6 عدد ارقر
  .....................رئیس متصرف رتبة الر ترقیة بإسناد یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 من أعوان لفائدة رئیس مھندس رتبة إلى ترقیة بإسناد یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  .......................................................................................................................................رادس بلدیة

  بوزلفة منزل
 20 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 رنوفمب 19  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 نوفمبر

  ....................................................................................بوزلفة منزل بلدیة لفائدة بالبلدیات العمومیة لإلدارات

  قرمبالیة
 صنـف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلـق بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  ...........................................................................2020 سنة بعنوان قرنبالیة ببلدیة مباشــرة أعلى صنـف إلى
 الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  ....................................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف
  الجدیدي زاویة

  ..……………داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  متصرف رتبة الى للترقیو بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2021 جانفي 7  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  فریانة
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة تسمیة بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  ............................................................................... 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف تسمیة بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  ............................................................................... 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف تسمیة بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  ............................................................................... 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 راتلإلدا المشترك التقني بالسلك رئیس تقني تسمیة بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  ........................................................................................... 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف تسمیة بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  ............................................................................... 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف تسمیة ربقرا یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  ........................................................................................... 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة العمومیة
  سوسة

 تركیز منع و الفوضوي االنتصاب أشكال جمیع بمنع یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  .........................................................................................................................تاإلحداثیا أنواع جمیع

  أكودة
 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2020 یسمبرد 27  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

  ....................................................................................................................................2019 بعنوان
 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

  ....................................................................................................................................2019 بعنوان
 بالملفات داخلیة ناظرةم طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

  ....................................................................................................................................2019 بعنوان
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  201صفحـة   2021 جانفي 12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   03عـــــدد 

 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

  ....................................................................................................................................2019 بعنوان
 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

  ....................................................................................................................................2019 بعنوان
 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

  ....................................................................................................................................2019 بعنوان
 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار یتعلق 2021 جانفي 3 في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

2019.............................................................................................................................................  
  صیادة

  ......صیادة ببلدیة رئیس متصرف رتبة تسمیة بقرار یتعلق 2020 مبردیس 30  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  الشابة

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

  ................2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبـــة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

  ..............................................الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبـــة إلى

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة ظرةمنا بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

  ..........................2020  سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبـــة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

  ......................................الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس رفمتص رتبـــة إلى

 " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

  ..........................2020 ةسن بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف

 " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

  ..................................2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "متصرف

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یةكیف بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

  ......................................الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبـــة إلى

 " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

  ............................2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك "تصرف كاتب

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

  ..................2020 سنة نبعنوا الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبـــة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

  .....................................الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبـــة إلى

 رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة فتحب یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

  ......................2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك " مساعد متصرف"

  المحرص
  ..2020 لسنة المحرس بلدیة لمیزانیة النھائي بالتنقیح یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 25 ددع قرار

  ................................المحرس بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان   االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق

 عن شغورھا سد المراد طالخط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

  .........................................................المحرس بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان  بالملفات الداخلیة المناظرة طریق

 إلى  االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  .....................2021 سنة بعنوان المحرس بلدیة ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

 إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  .....................2021 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2021 جانفي 6  في رخمؤ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  .............................................المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة
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 متصرف ةرتب إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  .......................................2021 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
  قرمدة

 الریاضیة القاعات استغالل معلوم تعریفة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

  ................................................................................................................................للخواص المغطاة

 المقاھي إلحداث خاصة شروط ضبط  بقرار تعلقی 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

  .....................................................................................................................الشاي وقاعات والمشارب
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  القــــرارات
 

      

  

  

  المحلیة الجماعات

  البساتین

  

 بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2 في مؤرخ البساتین بلدیة رئیس من

 األولى الوحدة من  عملة النتداب المھنیة باالختبارات خارجیة مناظرة

  2020 سنة بعنوان البساتین بلدیة لفائدة الثالث الصنف

   البساتین بلدیة رئیس ان

   الدستور على االطالع بعد

 فیفري 4 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى  -

 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى الجھویة بالمجالس المتعلق 1989

 في المؤرخ 2011 لسنة 1عدد األساسي القانون على وخاصة وتممتھ

   2011 جانفي 3

 29 عدد األساسي القانون وعلى 29 عدد األساسي القانون وعلى -

 مجلة    بإصدار والمتعلق  2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى   -

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 سنة 1229 عدد االمر وعلى-

 االنتداب مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق

 اوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة

1992.  

 ردیسمب 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر وعلى   -

 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 19 في المؤرخ 1998 لسنة2510 عدد االمر وعلى -

                           درجات بین المطابقة بضبط المتعلق1998

 المؤسسات و المحلیة جماعاتال و الدولة عملة سلك أصناف و     -

  . التأجیر مستویات و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 المتعلق 2001 اوت 3 في المؤرخ الداخلیة وزیر مقرر على و    -

 و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

 المتمم البلدیات و الجھویة المجالس و الداخلیة وزارة عملة ترقیة

  . 2001 اوت 3 في المؤرخ بالقرار

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ  المقرر على و-

 عملة ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج

  . البلدیات و الجھویة المجالس و الوزارة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى    -

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط مختلف وترتیب مھنیةال للمدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتدابات

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى   -

 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 االدارات تنظمھا لتيا التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب

  .العمومیة

 2020 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى    -

  . أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى    -

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

  یــــــــــلي ما ـــــــــــررقـ

 خارجیة مناظرة لفائدتھا و البساتین ببلدیة  تفتح : األول الفصل

 ، االولى الوحدة من عملة 04 عــدد النتداب المھنیة باالختبارات

   : التالي النحو على الثالث الصنف

 خطة لیشغل 3 صنف االولى الوحدة من  عامل 01 عدد انتداب  -    

  جرار سائق 

 خطة  لیشغلوا 3 صنف االولى الوحدة من عملة 03 عدد انتداب  -    

   فضالت رافع 

 01 یوم البساتین ببلدیة المھنیة االختبارات تجرى : الثاني الفصل

  . الموالیة األیام و 2021 فیفري

  2021 دیسمبر 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  القیطوني  قیس
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 بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2 في مؤرخ البساتین بلدیة رئیس من

 الثانیة الوحدة من  عملة النتداب المھنیة باالمتحانات خارجیة مناظرة

  2020 سنة بعنوان البساتین بلدیة لفائدة الخامس الصنف

   البساتین بلدیة رئیس ان

   الدستور على االطالع بعد

 فیفري 4 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون وعلى  -

 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى الجھویة بالمجالس المتعلق 1989

 في المؤرخ 2011 لسنة 1عدد األساسي قانونال على وخاصة وتممتھ

   2011 جانفي 3

 29 عدد األساسي القانون وعلى 29 عدد األساسي القانون وعلى-

 مجلة بإصدار والمتعلق  2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى     -

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 سنة 1229 عدد االمر وعلى-

 االنتداب مناظرات في بالمشاركة خاصة ستثنائیةا بأحكام المتعلق

 اوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة

1992.  

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر وعلى  -

 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة ةالصبغ ذات المؤسسات و المحلیة الجماعات

 دیسمبر 19 في المؤرخ 1998 لسنة2510 عدد االمر وعلى -

                           درجات بین المطابقة بضبط المتعلق1998

 المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة عملة سلك أصناف و     -

  . التأجیر مستویات و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 المتعلق 2001 اوت 3 في المؤرخ الداخلیة وزیر مقرر على و     -

 و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

 المتمم البلدیات و الجھویة المجالس و الداخلیة وزارة عملة ترقیة

  . 2001 اوت 3 في المؤرخ بالقرار

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ  المقرر على و -

 عملة ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات مجبرنا و

  . البلدیات و الجھویة المجالس و الوزارة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى     -

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط مختلف وترتیب المھنیة للمدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتدابات

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى-

 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 االدارات تنظمھا التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب

  .العمومیة

 2020 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

  . أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى-

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

  یــــــــــــــــــلي ما قــــــــــــــــرر

 خارجیة مناظرة لفائدتھا و البساتین ببلدیة  تفتح : األول الفصل

 ، الثانیة الوحدة من عامل 01 عــدد النتداب المھنیة االمتحاناتب

   عمومي تنویر كھربائي خطة لیشغل الخامس الصنف

 01 یوم البساتین ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل

  . الموالیة األیام و 2021 فیفري

  2020 دیسمبر 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   

  بلدیة رئیس
  القیطوني  قیس

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

  بقرار یتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 االنتداب طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط

  2020 نةلس البساتین ببلدیة

  البساتین بلدیة رئیس ان

   ، الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  -

  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق و 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 والجماعات الدولة انألعو العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و  -

 و الترقیة و اباالنتد الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم
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 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى-

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر

 2020 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

  . أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق

 2016 ماي 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى-

  .البساتین بلدیة بإحداث المتعلق

   یلــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــــــــــرر

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل

 البساتین بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة المناظرات

   :التالي النحو على

 :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة -1-        

 طریق عن المشترك االداري للسلك ادارة مستكتب 2 عدد انتداب

  لالنتداب الخارجیة ةالمناظر

  : العملة لسلك بالنسبة -2-        

 عن 5 صنف الثانیة الوحدة من عامل 1 عدد انتداب -              

  المھنیة باالمتحانات خارجیة مناظرة طریق

 عن3 صنف االولى الوحدة من عامل 4 عدد انتداب -              

  المھنیة باالختبارات خارجیة مناظرة طریق

  دیةبل رئیس
  الریاحي  شوقي

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

 بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2 في مؤرخ البساتین بلدیة رئیس من

 بالسلك إدارة مستكتب 2 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة

 سنة بعنوان البساتین یةبلد لفائدة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري

2020  

  البساتین بلدیة رئیس ان

  ، الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على -

  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق و 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و  -

 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى   -

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

 وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 أكتوبر 10 في خالمؤر 2012 لسنة 2362 عدد االمر وخاصة

2012.  

 2020 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى   -

   أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق

 2016 ماي 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى   -

  .البساتین بلدیة بإحداث المتعلق

 2020 نوفمبر 02 في المؤرخ 53 عدد البلدیة رئیس قرار على و   -

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتبي

  . البساتین

  یلــــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــــــرر    

 و  2021 فیفري 01 یوم لفائدتھا و نالبساتی ببلدیة تفتح :األول الفصل

 إدارة مستكتبي النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 اثنتین بخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

(02) .  

  2020 دیسمبر 31 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  الریاحي  شوقي

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

  رادس

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  عام محلل

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط قرار

  2021 سنة بعنوان عام محلل

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر
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 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  عام متصرف رتبة الى استثنائیة ترقیة اسناد بقرار

 دیسمبر 01 من ابتداء ذكرھم االتي الرؤساء المتصرفون یسمى

 الداراتل المشترك االداري بالسلك عام متصرف رتبة في 2020

  :رادس بلدیة لفائدة العمومیة

  الماجري فتحي

  البوزیري أنور

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  عام معماري

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة متنظی كیفیة ضبط قرار

  عام معماري

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  رئیس متصرف رتبة الى استثنائیة ترقیة اسناد بقرار

 من تداءاب  رادس ببلدیة مستشار متصرف دویسة بن نجاة السیدة تسمى

 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2020 دیسمبر 01

   العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 لفائدة عام معماري رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  ادسر بلدیة

 لفائدة عام معماري رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرار

  2021 سنة بعنوان رادس بلدیة

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

  

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

 بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  عام محلل رتبة الر للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 لفائدة عام محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة قرارفتح

  2021 سنة بعنوان رادس بلدیة

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  رئیس متصرف رتبة الر ترقیة باسناد

 نوفمبر 20 من اءابتد ذكرھم االتي المستشارون المتصرفون یسمى

 لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2020

  :رادس بلدیة لفائدة العمومیة

  عسكري نبیل

  حمیدة بن ألفة

  میساوي أشواق

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  رادس بلدیة من اعوان لفائدة رئیس مھندس رتبة الى ترقیة باسناد

 بسلك رئیس مھندس رتبة في أول مھندس الرایسي منیر السید یسمى

 نوفمبر 20 من ابتداء رادس ببلدیة العمومیة االدارات مھندسي

2020.  

  بلدیة رئیس
  السماري جوھر

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

  بوزلفة منزل

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من ربقرا

 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق

 لفائدة بالبلدیات العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة

  بوزلفة منزل بلدیة

    :بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن     
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  الدسـتور لىع االطــالع بعـد     

 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 القانون على و

 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق

 جمیع على و اإلداریة صبغةال ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل

 2006 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 كیفیة ضبط و القصوى السن لتحدید الخاصة ماالحكا بضبط المتعلق

 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا

  .العمومي القطاع في لالنتداب الخارجیة

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

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 114 عدد باالمر المتمم و المنقح العمومیة اتلالدار

 لسنة 1239 عدد الحكومي االمر و 2019 جانفي 21 في المؤرخ

  .2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019

 1999 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر على و

 المشترك التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 عدد باالمر المتمم و المنقح التأجیر مستویات و العمومیة تلإلدارا

    .2019 دیسمبر 26 في   المؤرخ 2019 لسنة 1240

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة  823 عدد االمر على و

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد مرباأل المتمم و المنقح

  .2019 دیسمبر

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

 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل الى الدخول مناظرات و لالنتداب

  . العمومیة اإلدارات

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

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق

 مناظرة بفتح المتعلق 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القرار على و

 منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة ) تقني النتداب باالختبارات خارجیة

   2020 سنة بعنوان بوزلفة

 لسنة بوزلفة منزل بلدیة بمیزانیة  المرصودة العتماداتا على و

2020.  

  یـلـي مـا قــّرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل        

 بالسلك (مدنیة ھندسة) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجیة

  . بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 اختصاص ) تقني النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل       

 للمترشحین العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة

  : على المحرزین

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسلمة سامي فني شھادة 1 ـ

 أو كنولوجیاالت و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة

 من األولى المرحلة من تقنیة صبغة ذات منظرة تكوینیة شھادة أو 2 ـ

  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي التعلیم

  .الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو 3 ـ

 سنة (40) أربعین سنھم تتجاوز لم الذین المترشحین مطالب قبول یقع

 و التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و

 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة ذلك

 مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و .التسجیل ھذا تاریخ

 تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم التشغیل

   .المناظرة فیھا

 بقرار أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل       

 الخطط عدد  : القرار ھذا یضبط و بوزلفة منزل بلدیة رئیس

 فتح تاریخ    ـ    الترشحات قائمة ختم تاریخ    ـ  للتناظر المعروضة

  .المناظرة

 عالهأ الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل       

 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة ارسالھا و الترشح استمارة سحب

 و المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار

   : التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون

   : للمناظرة الترشح عند : أ

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم ) ترشح استمارة ـ1

  (www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ2

 الى بالنسبة مصحوبة  العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ3

  .معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم صانخال ظرفان ـ4

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ5

 شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل
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 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم

 للمعني القصوى القانونیة السن من الخدمات مدة لطرح الترشحات

  .باألمر

 او للبلدیة الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال ـ

  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة

   : المناظرة في النجاح بعد : ب

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون ـ1

  .اشھر (3) ثالثة من اكثر تسلیمھ

 ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2

  .أشھر (3)

  .حدیثتان شمسیتان صورتان ـ3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لالصل مطابقة نسخة ـ4

 تثبت أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة ـ5

 لیمارس المفروضة لذھنیةا و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان

 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ

  .للصحة

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل

 المشار الوثائق جمیع یتضمن لم او السریع البرید او الوصول مضمون

 ختم المناظرة ةلجن تعتمد و القرار ھذا من (أ فقرة ) الرابع الفصل الیھا

  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل

 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة

 لجنة أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل

 تتولى و المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من راربق تركیبتھا تضبط

   : بالخصوص اللجنة ھذه

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ1

 و الكتابیة االختبارات سیر على االشراف و الملفات دراسة ـ2

  الشفاھیة

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب ـ3

  قبولھم یمكن نالذی المترشحین قائمة اقتراح ـ4

 على أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل

  :التالیة االختبارات

  األولى القبول اختبار ـ

  النھائي القبول اختبار ـ

  : یلي كما االختبارات ھذه اجراء یتم

  : االولي القبول اختبار : أ

  تقني موضوع حول كتابي اختبار ـ

  ساعات 03 : المدة ـ

  2 : بالضار ـ

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة االختبار ھذ یجري

  . المترشح

 طریق عن األولى القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم ـ

 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن او فردیة مكاتیب

  .تاریخھ و النھائي القبول اختبار

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق ولىاأل االختبار برنامج یضبط

  : النھائي القبول اختبار :ب

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار ـ

 طریق عن السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 العدد یقسم السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة في و السحب

  .اثنین على الیھ یسند الذي

   : یلي كما ضاربھ و الشفاھي االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  : االختبار نوعیة

   1 ضارب شفاھي

  العشرین و الصفر بین یتراوح عدد

  دقیقة 20  التحضیر ـ

  دقیقة 20   العرض ـ

  دقیقة 20الحوار ـ

 راختیا حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و

  .المترشح

 كل الى یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض : 9 الفصل

 العدد یكون و (20)العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار

 ان ما صورة في و .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 قبل من االختبار اصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع یفوق الفارق كان

 الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و آخرین اثنین صححینم

  .األخیرین للعددین

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

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

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل

  .الشفاھي االختبار جراءإل االولي
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 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال : 12 الفصل

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

  (الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع الى

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

  .سنا ألكبرھم األولویة تكون راتاالختبا جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت توجد ان یمكن ال : 13 الفصل

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

   .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 قطعیة بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج : 14 الفصل

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن یادةز

 لمدة المشاركة من حرمانھ و اجراھا التي االختبارات الغاء و االمتحان

 ھذا یتم و .الحق اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس

 تقریر اعداد یتم كما لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان

  .الغش محاولة او للغش تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل نم مفصل

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل

 قائمتین تقترح و  الشفاھي و الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

   : نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  : االصلیة القائمة : أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین ءأسما تتضمن

 حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

  : التكمیلیة القائمة : ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم 

 من االقتضاء عند اإلدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض

     

 التكمیلیة القائمة و االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل

 تقني النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  (مدنیة ھندسة)

   .بوزلفة منزل بلدیة رئیس

 و االصلیة بالقائمة بالتصریح بوزلفة منزل بلدیة تقوم : 17 الفصل

  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء

 تاریخ من بدایة تقدیر اقصى على (30) یوم ثالثین أجل انقضاء عند و

 المتخلفین على التنبیھ رةاإلدا تتولى االصلیة، بالقائمة التصریح

 علیھم بأن بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق

 الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون

 و تكمیلیةال بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في

  .التفاضلي الترتیب حسب ذلك

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و

   .االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل 

  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع

 برنامج ملحق                                                             

 مدنیة ھندسة ) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة

  :بوزلفة منزل بلدیة لفائدة (

   ( الكتابي ) االولي االختبار محاور /1

   بناء : المحور

 و منظا كل مزایا ـ إنجازھا شروط ـ األسس أنواع مختلف ) األسس ـ

  (مساوئھ

 ـ الداخلیة الحواجز و الجدران ) الكبرى المنشآت و الفوقیة البنایات ـ

  (...المفتوحة الجدران و الثابتة الجدران ـ الساترة الحواجز

 بالمیاه خاصة ابار ـ بالوعات ـ خنادق) : المستعملة المیاه قنوات مد ـ

   (المتعفنة

   الطرقات : المحور

   : یاراتالخ لمختلف مشترك قسم ـ أ

 نسبة ـ الجسور و للطرقات االقتصادي المردود حول أولیة مفاھیم ـ

  الداخلي المردود

  الحساب و التعداد ـ

 ـ للطریق السطحیة الصفات و بالعربات تتعلق أولیة مفاھیم ـ

 تحمل على الطریق قدرة ـ بالطرقات المتعلقة الھندسیة الخاصیات

  الحركة

 المحلالت و الرمل لیطخ و الجبس ـ االسمنت ـ الكلس ـ

  .االسمنت و بالكلس الرمل خلیط  الباطون ـ الھیدرولوكربونیة

   : الطرقات اختیار ـ ب

 حراریة تقلیدیة تجارب و التجارب حسب االتربة أصناف ترتیب ـ

  (بروتور ـ ب ـ س بمؤشر ) جوفیة

 أنواع مختلف كثافة حساب ضبط ـ بناؤھا و الطرقات تصور ـ

   الطرقات

  الجوالن طبقات و القاعدة طبقات ـ األسس طبقات ـ

  اللینة و الصلبة الطرقات بین المقارنة ـ
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 ) المعبدة غیر الطرقات و المعبدة الطرقات استغالل و صیانة ـ

   (الدوریة الصیانة و المتداولة الصیانة

   : الطرقات دراسة اختیار ـ ج

  مراحلھ مختلف ـ الطرقات مشاریع اعداد ـ

  طریق لمشروع الضروریة الوثائق و العناصر مختلف ـ

  نظمھا و الطرقات قواعد ـ

  طبقاتھا مختلف في الطرقات سماكة احتساب ـ

 عالقة لھا التي المشاكل كل تتضمن الطریق من جزء دراسة ـ

 استعمال المادة بھاتھ یتعلق فیما یمكن ) إنجازھا المزمع بالطرقات

  (البیانیة للوحاتا مثل الكتب مختلف و العمل بھا الجاري القواعد

   : االتربة مخبر ـ د

  األسس تربة ـ

  الطرق : االتربة معرفة ـ

  (الماء سیالن ـ النفود قابلیة قیاس) االتربة ھیدرولیكي ـ

  (المتماسكة و للتفتت القابلة) االتربة قص في الصالبة ـ

  االتربة تمتین و تكدیس ـ

 الفیزیائیة یاتالخاص ـ للحجارة الجیولوجي الترتیب ) الطرقات مواد ـ

  (الحجارة تمییز تجارب ـ  للحجارة الكیمیائیة

    : (الشفوي ) عامة ثقافة : النھائي االختبار محاور /2

  : التونسي اإلداري التنظیم ـ

  المركزیة اإلدارة ـ

  الجھویة اإلدارة ـ

   (البلدیة ) المحلیة اإلدارة ـ

   التونسي االقتصادي التنظیم ـ

  ( ثقافیة ـ اجتماعیة ـ اقتصادیة ـ یةسیاس ) الساعة أحداث ـ

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

  قرمبالیة

 بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 أعلى صنـف إلى صنـف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلـق

  2020 سنة بعنوان قرنبالیة ببلدیة مباشــرة

  2020 أوت  03 : في مؤرخ قرنبالیة بلدیة رئیس من مقـــــرر

 أعلى صنـف إلى صنـف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلـق

  .مباشــرة

  قرنبالیـة بلدیـة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد       

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى       

  .المحلیة الجماعات مجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عدد القانون وعلى      

 الدولـة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر وعلى      

     .قرنبالیة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى      

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضبط المتعلق 1998

        .اإلداریة الصبغــة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 مالرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى       

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

   .2020 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر انھ وحیث

  یلـــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــرر

 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط :وحید فصل

   : التالي الجدول بیانات حسب

  : األولى الوحدة ضمن(1

 أعلى صنف إلى رتقونسی الذین العملة عدد  الصنف            الوحدة

  باالختیار

  1  الثالث الصنف األولى الوحدة

  : الثانیة الوحدة ضمن(2

 عدد      ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد      الصنف        الوحدة

 العملة عدد    % 50  مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة

      %50   باالختیار ترقیتھم المراد

            8                         الرابع الصنف         الثانیة الوحدة 

                                             4                                 

                4  
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                                  20                        الخامس الصنف

                           10              

10  

                                    5                        السادس الصنف

       3                                                2  

                                      4                        السابع الصنف

                       2                                                2  

  2020 أوت 03 : في قرنبالیة

                                                        المالیـــة قابض تأشیرة

  بلدیة رئیس 
  عطیة  مكرم

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

 بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 اعلى صنف الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة

 صنـف إلى صنـف من العملـة لترقیـة مھني امتحان بفتح یتعلـق قرار

  .2020 سنة بعنوان باشــرةم أعلى

  : االطالع بعد قرنبالیـة بلدیـة رئیس إن

  .الدستور على 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

  .المحلیة الجماعات مجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عدد القانون وعلى

 والجماعات الدولـة ألعوان لعاما األساسي النظام بضبط المتعلق

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر وعلى 

     .قرنبالیة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 ددع األمر وعلى 

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغــة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات موالترسی والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري  24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري  24  في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة نتدابواال

 العملـة عـدد بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ المقرر وعلى

 سنــة بعنــوان قرنبالیة ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى ترقیتھم المزمع

2020.  

  : یلـــــــي مــــا قــــــــرر

 العملة لترقیـة مھنـي انامتحــ قرنبالیــة ببلدیــة یفتح : األول الفصل

 الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  : التالـــي

  : الثانیة الوحدة ضمن(1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف

  مھني امتحان

  4                                              الرابع الصنف

  10                                                  لخامسا الصنف

  3                                             السادس الصنف

  2                                             السابع الصنف

 دیسمبر 17 یوم قرنبالیة ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : 2 الفصل

       . موالیةال واألیام  2020

  . 2020 نوفمبر 17 : یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  عطیة  مكرم

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

  الجدیدي زاویة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

  داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظیم كیفیة ضبط

  بلدیة رئیس
  الھیشري  كمال

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

 بفتح یتعلق 2021 جانفي 7  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  متصرف رتبة الى للترقیو بالملفات داخلیة مناظرة

   متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح

  ةبلدی رئیس
  الھیشري  كمال
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  فریانة

 بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة تسمیة

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن   ـةترقیـــ قـــرار

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 الـمـــؤرخ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى اإلطالع بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ألعـوان

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020

   ، التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

 بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتازت باألمر المعنیة أن وحیث

   تصرف كاتب رتبة إلى لالرتقاء

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق Z872019AVI0000011 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   یلـــي مـــا قـــرر

  ھرشـــي  كریمــة    السیدة ترتقي  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

   ادارة مستكتب  :   رتبة من

  تصرف كاتب  : رتبــة إلى

  : التالي الجدول  لبیانات طبقا

                                                   الجدیدة اإلداریة الوضعیة

  الحالیة اإلداریة الوضعیة  

 في األقدمیة الدرجة رالتأجی . م الدرجة في األقدمیة المالي المفعول

  الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة الرتبة

23/12/2020  23/12/2020 33      

01/10/201101/10/2019     6 6  

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن   ترقیــــة قـــرار 

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 رخالـمـــؤ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى اإلطالع بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ألعـوان

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020

   ، التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

 بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتازت باألمر المعنیة أن وحیث

  تصرف كاتب رتبة إلى لالرتقاء

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق Z872019AVI0000012 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   یلـــي مـــا قـــرر

  ھرماســي الزھــرة فاطمـة    السیدة رتقيت  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

   إدارة مستكتب  :   رتبة من

  تصرف كاتب  : رتبــة إلى

  : التالي الجدول  لبیانات طبقا

  الحالیة داریةاإل الجدیدةالوضعیة اإلداریة الوضعیة

 في األقدمیة التأجیرالدرجة . الدرجةم في المالیاألقدمیة المفعول

  التأجیرالدرجة . الدرجةم في الرتبةاألقدمیة

23/12/202023/12/20203301/10/201101/10/20196

6  

   

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي
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 بقرار علقیت 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف تسمیة

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن  ترقیــــة قـــرار

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 الـمـــؤرخ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى عاإلطال بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ألعـوان

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي ألمرا وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020

   ، التأجیر ومستویات العمومیة راتلإلدا المشترك

 بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتازت باألمر المعنیة أن وحیث

   مستشار متصرف رتبة إلى لالرتقاء

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق Z872020AVI0000032 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   یلـــي مـــا قـــرر

  سعـــداوي عــائشـة    السیــدة ترتقــي  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

   متصرف  :   رتبة من

  مستشار متصرف  : رتبــة إلى

  : التالي ولالجد  لبیانات طبقا

  الحالیة اإلداریة الوضعیة الجدیدة اإلداریة الوضعیة

 في  األقدمیة الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة     المالي المفعول

  الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة الرتبة

23/12/2020       23/12/2020          5     5   

01/11/2011    01/11/2020  77  

   

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

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

 بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 العمومیة إلداراتل المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف تسمیة

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن  ترقیــــة قـــرار 

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 الـمـــؤرخ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى اإلطالع بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ألعـوان

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري لكبالس الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020

   ، التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

 رتقاءلال بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتاز باألمر المعني أن وحیث

   رئیس متصرف رتبة إلى

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق FF02019AVI0000552 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   یلـــي مـــا قـــرر

   ھرماســي  العربـــي    السیــد یرتقــي  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

  مستشار متصرف  :   رتبة من

  رئیس متصرف  : رتبــة إلى

  : التالي الجدول  لبیانات طبقا  

  الحالیة اإلداریة الوضعیة    الجدیدة اإلداریة الوضعیة

 في األقدمیة الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة المالي المفعول

   الدرجة التأجیر . الدرجةم في الرتبةاألقدمیة

23/12/2020       23/12/2020   7      5      

10/09/201910/09/201966  

  بلدیة رئیس 
  سعداوي  فتحي
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 بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 4 ددع قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني تسمیة

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن   ترقیــــة قـــرار

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 الـمـــؤرخ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى اإلطالع بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ألعـوان

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي لـنصوصا جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد الحكومي األمر وعلى

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2003 لسنة 2633 عدد باألمر تنقیحھ تم كما العمومیة لإلدارات

 سنةل 1239 عدد الحكومي واألمر 2003 دیسمبر 23 في المؤرخ

  ،  2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 282 عدد الحكومي األمر وعلى

 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999

 باألمر تنقیحھ تم كما التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

   ، 2019 ردیسمب 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد الحكومي

 لالرتقاء بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتاز باألمر المعني أن وحیث

   رئیس تقني رتبة إلى

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق Z872019AVI0000001 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   لـــيی مـــا قـــرر

  الفازعـــي حســــن    السیــد یرتقــي  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

  أول تقني  :   رتبة من

  رئیس تقني  : رتبــة إلى

  : التالي الجدول  لبیانات طبقا

                                                  لجدیدةا اإلداریة الوضعیة

  الحالیة اإلداریة الوضعیة

 في األقدمیة الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة المالي المفعول

  الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة الرتبة

23/12/2020          23/12/2020     8           8      

02/01/201301/02/2019    1111  

  بلدیة رئیس  
  سعداوي  فتحي

  

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

 بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف تسمیة

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة فائدةل

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن   ترقیــــة قـــرار  

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 رخالـمـــؤ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى اإلطالع بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ألعـوان

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020

   ، التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

 لالرتقاء بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتاز األمرب المعني أن وحیث

   مساعد متصرف رتبة إلى

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق Z872020AVI0000001 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   یلـــي مـــا قـــرر

  ھرماســي  مبــروك    السید یرتقي  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

  تصرف كاتب  :   رتبة من

  مساعد متصرف  : رتبــة إلى

  : التالي الجدول  لبیانات طبقا

  الیةالح اإلداریة الوضعیة الجدیدة اإلداریة الوضعیة



 

  215صفحـة   2021جانفي  12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   03عـــــدد 

 األقدمیة الدرجة التأجیر . م الدرجة في األقدمیة        المالي المفعول

  الدرجة التأجیر . م الدرجة في  األقدمیة الرتبة في

23/12/2020         23/12/2020        6           6   

07/04/201507/04/20191010  

  بلدیة رئیس 
  سعداوي  فتحي

  

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

 بقرار یتعلق 2021 جانفي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف تسمیة

  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن  ترقیــــة قـــرار     

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

 الـمـــؤرخ 1983 لـسنــة 112 عــدد الـقـانـون علـى اإلطالع بعد  

 العـام األساســي الـنظــام بـضبـط الــمتعلــق 1983 دیسمبــر 12 فــي

 ذات العمـومیــة والمـؤسسـات المحلیة والجماعات الـدولـة ـوانألع

  ، تممتھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلــى اإلداریــة الــصبغــة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  ، عمومیةال لإلدارات المشترك

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020

   ، التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

 بالملفات داخلیة مناظرة بنجاح اجتازت باألمر المعنیة أن وحیث

   متصرف رتبة إلى لالرتقاء

 دیسمبر 23 بتاریخ المنعقدة المناظرة لجنة جلسة حضرم وعلى

2020   

 بضبط والمتعلق Z872020AVI0000031 عدد القرار وعلى

  ، باألمر (ة) للمعني إداریة وضعیة آخر

   یلـــي مـــا قـــرر

  سعـــداوي سنــــاء    السیــدة ترتقــي  :   األول الفصل

   فریــانـــة بلدیة :  التعییــــن

   إدارة ملحق  :   رتبة من

   متصرف  : رتبــة إلى

  : التالي الجدول  لبیانات طبقا

  الحالیة اإلداریة الوضعیة الجدیدة اإلداریة الوضعیة

 في األقدمیة التأجیرالدرجة . الدرجةم في المالیاألقدمیة المفعول

  التأجیرالدرجة . الدرجةم في بةاألقدمیةالرت

23/12/2020        23/12/2020    4       4       

01/10/2011    01/10/2020        7  7  

   

  ةبلدی رئیس
  سعداوي  فتحي

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

  سوسة

  

 بمنع یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  اإلحداثات أنواع جمیع تركیز منع و الفوضوي اإلنتصاب أشكال جمیع

 تركیز منع و الفوضوي اإلنتصاب أشكال جمیع منع في بلدي قرار

   اإلحداثات أنواع جمیع

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  أكودة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد رقرا

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار

 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ أكودة  بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى بالملفات داخلیة ترقیة تسند

 03 من إبتداء شعبان نعیمة لسیدةا إلى  لإلدارة المعماریین المھندسین

  . 2020 نوفمبر

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار

 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى بالملفات داخلیة ترقیة دتسن

 من إبتداءا الطرابلسي عواطف السیدة إلى العمومیة لإلدارات االعالمیة

  . 2020 نوفمبر13

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل



 

  03عــــــدد   2021 انفيج 12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   216صفحــة 

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار

 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ أكودة بلدیة  رئیس من قرار بمقتضى

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى بالملفات داخلیة ترقیة تسند

   2020 نوفمبر 02 من إبتداء عزوز علي السید إلى العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار

 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى بالملفات  داخلیة ترقیة تسند

 02 من إبتداء الدریدي بوبكر السید إلى ومیةالعم لإلدارات المشترك

  . 2020نوفمبر

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة بقرار

 2020 ردیسمب 28 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى بالملفات داخلیة ترقیة تسند

 نوفمبر16 من إبتداء قاسم زیاد السید إلى العمومیة لإلدارات المشترك

2020 .  

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة ریقط عن ترقیة بقرار

 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ أكودة  بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 االداري بالسلك متصرف رتبة إلى بالملفات داخلیة ترقیة تسند

 02 من إبتداء العابد عفاف السیدة إلى العمومیة لإلدارات المشترك

  . 2020 نوفمبر

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 بقرار یتعلق 2021 جانفي 3  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  2019 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ترقیة

 2021 جانفي 04 في مؤرخ أكودة  بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات داخلیة ترقیة تسند

 02 من إبتداء جنات بن ھیفاء السیدة إلى العمومیة تلإلدارا المشترك

  . 2020 نوفمبر

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

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

  صیادة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  صیادة ببلدیة رئیس متصرف رتبة تسمیة بقرار

 2020 دیسمبر 31 في المؤرخ صیادة بلدیة رئیس قرار بمقتضى

 رئیس متصرف رتبة في مستشار متصرف صمیدة ارنز السید سمي

 بدایة صیادة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  2020 دیسمبر 30

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

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

  الشابة

  

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 متصرف رتبـــة ىإل اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 نوفمبر 02 في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس من ــــرارقـ

 متصرف رتبـــة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال مستشار

  2020 سنة بعنوان

  الشابة، بلدیة رئیس ان

     الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018



 

  217صفحـة   2021جانفي  12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   03عـــــدد 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى    

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى    

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى    

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 نةلس 19 عدد الرئاسي االمر وعلى    

 رئیس قرار وأعضائھا،وعلى الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر

  .العمومیة لإلدارات

 المتعلق 2020 أوت 03 في خالمؤر الحكومة رئیس قرار وعلى    

 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 بضبط المتعلق 2020نوفمبر 02 بتاریخ ـدد3275عـ القرار وعلى   

 رتبـــة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري متصرفمستشاربالسلك

  .الشابة

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

  2020دیسمبر 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح:األول الفصل

 رتبـة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلّكب "متصرفمستشار"

  (01) واحدة بخطة تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020نوفمبر 25یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 رتبـــة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة طبضب

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .الشابة

 یتعلق.2020 نوفمبر 02 في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس منــــرارقــــ

 رتبـــة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

     .الشابة

  الشابة، بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 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 او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في خالمؤر 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى بالملفَاتللترقیَة الداخلیَة المناظرة تنظم– األول الفصل

 ألحكام وفقا العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "متصرف"

  .القرار ھذا

 الى للترقیة بالملفات لداخلیَةا للمناظرة یترَشح ان یمكن– 2 الفصل

 المشار العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "متصرف" رتبة

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ

 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیَة سنوات (5) خمس شرط

  .الترشحات ختم

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفاَت خلیَةالدا المناظرة تفتح– 3 الفصل

 المتصرفین مجموع من األقل على ? 35 الشابةبنسبة بلدیة رئیس من

 اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین

  .سواھم دون الشابة بلدیة إلى بالنظر والراجعین

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة قغل تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ -
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 ان أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب– 4 الفصل

  :التالیَة بالوثائق مصحوبة الشابة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریَة المدنیَة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضي التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند

  ینوبھ، من او اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

   العمومیَة،

  الحالیَة، الرتبة في المترَشح تسمیَة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 للمعني إداریَة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  باألمر،

  العلمیَة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 خالل العون على المسلطة التأدیبیَة العقوبات قرارات من نسخ -

 تثبت شھادة المناظرةأو فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  ، تأدیبیَة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

 الدورات أو الملتقیات فى مشاركةال شھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 القیمیة الوحدات فى النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 (05) للخمس المستمر التكوین مراحل إطار فى علیھا المتحصل

  .المناظـرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض -5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون حاتالترش قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیَة المناظرة لجنة تركیبة تضبط– 6 الفصل

  .والبیئة المحلیَة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللّجنة ھذه تتولى و 

 حق ھمل المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر - 

  المناظرة، فى المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -

  الغرض،

  قبولھم، یمكن اللذین المترشحین قائمة اقتراح -

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى–7 الفصل

 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

   .لعملھ أدائھ في وإتقانھ 

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى –8 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیَة -

  للمترشح، الرتبة في األقدمیَة -

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین سكلةوالرّ  التكوین -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

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

  المناظرة،

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند  العدد -

  .أعاله

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة مناظرةال لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند.اللّجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20) والعشرین (0) الصفر

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى–9 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا حكامأل طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود وفى علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدَة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سدّ  المراد الخطط

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولیَة تكون النقاط من المجموع نفس على

  .سنا كبرھمأل األولیَة تعطى األقدمیَة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط–10 الفصل

 لجنــــة من وباقتراح الشابة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظـــــرة

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 بالسلك متصرف رتبـــة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ

 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2020.  

 یتعلق 2020 نوفمبر 02 في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس من قــــرار

 متصرف رتبـــة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

    2020 سنة

  الشابة، بلدیة رئیس ان

     الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018



 

  219صفحـة   2021جانفي  12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   03عـــــدد 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد نالقانو وعلى  

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراال وعلى    

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى    

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد لرئاسيا االمر وعلى    

 رئیس قرار وأعضائھا،وعلى الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر

  .العمومیة لإلدارات

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة یسرئ قرار وعلى    

 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 بضبط المتعلق 2020 نوفمبر 02 بتاریخ ـدد3269عـ القرار وعلى   

 رتبـــة إلى ثنائیةاإلست للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة 

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

     .الشابة

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 2020 دیسمبر 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح:األول الفصل

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام 

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلّك "متصرف"

2020  

  (03) خطط بثالثة تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020نوفمبر 25یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 رتبـــة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .الشابة بلدیة

 یتعلق.2020 نوفمبر 02في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس من ــــرارقـــ

 رتبـــة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

     .الشابة بلدیة

  الشابة، بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .لیةالمح الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 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 او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي مراال وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقیَة بالملفَات الداخلیَة المناظرة تنظم– األول الفصل

 وفقا العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف"

  .قرارال ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیَة للمناظرة یترَشح ان یمكن– 2 الفصل

 العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف" رتبة

 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار

 ھذه في األقل على أقدمیَة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم اریخت في الرتبة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفاَت الداخلیَة المناظرة تفتح– 3 الفصل

 المتصرفین مجموع من األقل على ? 35 بنسبة الشابة بلدیة رئیس من

 اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین

  .سواھم دون الشابة بلدیة إلى بالنظر والراجعین

  :القرار اھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-
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  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ -

 ان أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب– 4 الفصل

  :التالیَة بالوثائق مصحوبة الشابة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  ذاتیة، سیرة -

 المترشح بھا قام التي للخدمات لمبینةا الوثائق على یحتوى ملف -

  باإلدارة،

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر -

 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ اإلقتضاء وعند (...محاضرات

  والمنشورات،

 إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون

  .المترشح

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

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیَة المناظرة لجنة تركیبة تضبط– 6 الفصل

  والبیئة المحلیَة الشؤون یروز قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللّجنة ھذه تتولى و 

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر - 

  المناظرة، فى المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -

  الغرض،

  قبولھم، یمكن اللذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقریر تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة الرئیس یتولى–7 الفصل

 فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة فى

  :على باإلعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم-

  الخدمة، نوعیة-

  والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددعددا المترشح لىإ ویسند-

(20).  

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى –8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود وفى علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدَة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سدّ  المراد الخطط

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولیَة تكون النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولیَة تعطى األقدمیَة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط–9 الفصل

 لجنــــة من تراحوباق الشابة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظـــــرة

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 بالسلك "رئیس متصرف " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة

 سنة وانبعن الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2020  

 نوفمبر 02 في مــؤرخ الشابة بلدیـــة رئیــس من قــــــــــــــــرار

 " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق 2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف

  2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة

   الشابة بلدیة رئیس إن

     الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات یةالعموم والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 و 1957 جانفي 9 في المؤرخ 1957 لسنة 112 عدد األمر وعلى

  الشابــة، بلدیة بإحداث المتعلق

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط متعلقال

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى

  وأعضائھـــــــــــا، الحكومة رئیس بتسمیة قالمتعل 2020

 02فى المؤرخ دد3259عـ الشابة بلدیة رئیس قرار وعلى

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020نوفمبر



 

  221صفحـة   2021جانفي  12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   03عـــــدد 

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلّك "رئیس متصرف" رتبة إلى للترقیة

  .الشابة بلدیة لفائدة العمومیة

   یلــــي مــــا قـــــرر

 دیسمبر 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح :األول الفصـــل

 " رتبة  إلى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام 2020

  .العمومیـــــة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف

 واحدة بخطة اشغورھ سد المـراد الخطط عدد حــدد :الثاني الفصل

(01).  

 نوفمبر 25 یـــوم الترشحـات قائمـــــــة تختـــــم :الثالث الفصل

2020.  

  بلدیة رئیس  
  النصري  حسین

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

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 بالسلك "متصرف " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة

 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا

2020  

 2020 نوفمبر 02 في مــؤرخ الشابة بلدیـــة رئیــس من ــرارقــــ

 "متصرف " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق

 بعنوان لشابةا بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة

   الشابة بلدیة رئیس إن

     الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 المحلیة والجماعات الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 و 1957 جانفي 9 في المؤرخ 1957 لسنة 112 عدد األمر وعلى

  الشابــة، بلدیة بإحداث المتعلق

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراال وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى

  وأعضائھـــــــــــا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 نوفمبر 02فى المؤرخ ـدد3262عـ الشابة بلدیة رئیس قرار وعلى

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلّك "متصرف" رتبة إلى

  .الشابة بلدیة لفائدة

   یلــــي مــــا قـــــرر

 دیسمبر 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح :األول الفصـــل

 " رتبة  إلى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام 2020

  .العمومیـــــة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "متصرف

 بخطة شغورھا سد المـراد الخطط حــددعدد :لثانيا الفصل

  .(01)واحدة

 25  یـــوم الترشحـات قائمـــــــة تختـــــم :الثالث الفصل

  .2020نوفمبر

  بلدیة رئیس  
  النصري  حسین

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 رتبـــة إلى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .الشابة بلدیة

 نوفمبر 02في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس من قـــــــــــــــــــــــرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق.2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك سرئی متصرف رتبـــة

     .الشابة بلدیة لفائدة

  الشابة، بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 ردیسمب 12 في المؤرخ 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 او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات



 

  03عــــــدد   2021 انفيج 12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   222صفحــة 

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة متعلقال 2020

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى للترقیَة بالملفَات الداخلیَة المناظرة تنظم– األول الفصل

 وفقا العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف"

  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة اتبالملف الداخلیَة للمناظرة یترَشح ان یمكن– 2 الفصل

 العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "رئیس متصرف" رتبة

 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار

 ھذه في األقل على أقدمیَة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 بقرار أعاله إلیھا المشار ملفاَتبال الداخلیَة المناظرة تفتح– 3 الفصل

 المتصرفین مجموع من األقل على ? 35 بنسبة الشابة بلدیة رئیس من

 اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین

  .سواھم دون الشابة بلدیة إلى بالنظر والراجعین

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ -

 ان أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب– 4 الفصل

  :التالیَة بالوثائق مصحوبة الشابة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  ذاتیة، سیرة -

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوى ملف -

  باإلدارة،

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده تمی تقریر -

 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ اإلقتضاء وعند (...محاضرات

  والمنشورات،

 إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون

  .المترشح

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

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیَة المناظرة لجنة تركیبة تضبط– 6 الفصل

  والبیئة المحلیَة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللّجنة ھذه تتولى و 

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر - 

  المناظرة، فى المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -

  الغرض،

  قبولھم، یمكن اللذین المترشحین قائمة اقتراح -

 یرتقر تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة الرئیس یتولى–7 الفصل

 فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة فى

  :على باإلعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم-

  الخدمة، نوعیة-

  والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددعددا المترشح إلى ویسند-

(20).  

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى –8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود وفى علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدَة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سدّ  المراد الخطط

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولیَة تكون النقاط من عالمجمو نفس على

  .سنا ألكبرھم األولیَة تعطى األقدمیَة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط–9 الفصل

 لجنــــة من وباقتراح الشابة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظـــــرة

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

  

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

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 بالسلك "تصرف كاتب " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة

 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2020  

 نوفمبر 02 في مــؤرخ ابةالش بلدیـــة رئیــس من قــــــــــــــــرار

 كاتب " رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "تصرف

  2020 سنة بعنوان الشابة

   الشابة بلدیة رئیس إن



 

  223صفحـة   2021جانفي  12 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   03عـــــدد 

     الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 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 تھتمم او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 و 1957 جانفي 9 في المؤرخ 1957 لسنة 112 عدد األمر وعلى
  الشابــة، بلدیة بإحداث المتعلق

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

  ت،بالبلدیا والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى

  وأعضائھـــــــــــا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 02فى المؤرخ ـدد3265عـ الشابة بلدیة رئیس قرار وعلى

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020نوفمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلّك "تصرف كاتب" رتبة إلى للترقیة

  .الشابة بلدیة لفائدة العمومیة

   یلــــي مــــا قـــــرر

 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح :األول الفصـــل

  إلى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام 2020دیسمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "تصرف كاتب " رتبة

  .العمومیـــــة

 بخطة شغورھا سد المـراد الخطط عدد حــدد :الثاني الفصل

  .(01)واحدة

 25 یـــوم شحـاتالتر قائمـــــــة تختـــــم :الثالث الفصل

  .2020نوفمبر

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 مساعد متصرف رتبـــة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بعنوان ةالشاب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة

 نوفمبر 02 في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس من قـــــــــــــــــــــــرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبـــة

  2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة

  الشابة، لدیةب رئیس ان

     الدستور، على االطالع بعد    

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى    

 عاتوالجما الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى    

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  لدیات،بالب

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد األمر وعلى    

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى    

 رئیس قرار وأعضائھا،وعلى الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر

  .العمومیة لإلدارات

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى    

 تبر مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 بضبط المتعلق 2020نوفمبر 02 بتاریخ ـدد3272عـ القرار وعلى   

 رتبـــة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .الشابة بلدیة

  :یلــــــــي ما رقـــــــر

 2020 دیسمبر 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح:األول الفصل

 رتبـة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام 

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلّك " مساعد متصرف"

  (01) واحدة بخطة دھاتسدی المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020نوفمبر 25یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین
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 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 رتبـــة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك مساعد متصرف

  .الشابة بلدیة

 نوفمبر 02 في مؤرخ الشابة بلدیة رئیــس من قـــــــــــــــــــــــرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق.2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبـــة

     .الشابة بلدیة ةلفائد

  الشابة، بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساســي القانـــون وعلى

   .المحلیــــة الجماعـــات بمجلــة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 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 او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد األمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ،وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 رتبة إلى بالملفَاتللترقیَة الداخلیَة المناظرة تنظم– األول الفصل

 وفقا العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "مساعد متصرف"

  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیَة للمناظرة یترَشح ان یمكن– 2 الفصل

 العمومیَة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "مساعد متصرف" رتبة

 رتبھم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة أعاله إلیھ المشار

 ھذه في األقل على أقدمیَة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفاَت الداخلیَة المناظرة تفتح– 3 الفصل

 كتبة مجموع من األقل على ? 35 الشابةبنسبة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین الراقنین والكتبة التصرف

  .سواھم دون الشابة بلدیة إلى بالنظر والراجعین اعاله

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ -

 ان أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب– 4 الفصل

  :التالیَة بالوثائق مصحوبة الشابة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریَة المدنیَة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضي التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند

  ینوبھ، من او اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

   العمومیَة،

  الحالیَة، الرتبة في المترَشح تسمیَة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 للمعني إداریَة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  باألمر،

  العلمیَة، الشھائد من للألص مطابقة نسخ -

 خالل العون على المسلطة التأدیبیَة العقوبات قرارات من نسخ -

 تثبت شھادة المناظرةأو فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  ، تأدیبیَة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

 دوراتال أو الملتقیات فى المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 القیمیة الوحدات فى النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 (05) للخمس المستمر التكوین مراحل إطار فى علیھا المتحصل

  .المناظـرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض -5 الفصل

 على دلیال الضبط مكتبب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیَة المناظرة لجنة تركیبة تضبط– 6 الفصل

  والبیئة المحلیَة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللّجنة ھذه تتولى و 

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر - 

  ،المناظرة فى المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -

  الغرض،

  قبولھم، یمكن اللذین المترشحین قائمة اقتراح -
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 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى–7 الفصل

 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

   .عملھل أدائھ في وإتقانھ 

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى –8 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیَة -

  للمترشح، الرتبة في األقدمیَة -

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد -

 اإلدارة قبل من یھماف المرخص أو المنظمین والّرسكلة التكوین -

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

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

  المناظرة،

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند  العدد -

  .أعاله

 تالءمت أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند.اللّجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20) والعشرین (0) الصفر

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى–9 الفصل

 حسب ترشحینالم وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عدد حدود وفى علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 مترشحین عدَة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سدّ  المراد الخطط

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولیَة تكون النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولیَة تعطى األقدمیَة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط–10 الفصل

 لجنــــة من وباقتراح الشابة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظـــــرة

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

 بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 " مساعد متصرف" رتبـة إلى یـةللترق بالملفات داخلیـة مناظـرة

 بعنوان الشابة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة

 نوفمبر 02 في مــؤرخ الشابة بلدیـــة رئیــس من قــــــــــــــــرار

 رتبـة إلى للترقیـة بالملفات داخلیـة مناظـرة بفتح یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك " مساعد متصرف"

  2020 سنة بعنوان الشابة بلدیة لفائدة

   الشابة بلدیة رئیس إن

     الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 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 او نقحتھ التي

  ،2011 سبتمبر 23 في

 و 1957 يجانف 9 في المؤرخ 1957 لسنة 112 عدد األمر وعلى

  الشابــة، بلدیة بإحداث المتعلق

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد االمر وعلى

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى

  وأعضائھـــــــــــا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 نوفمبر 02فى المؤرخ ـدد3263.عـ الشابة بلدیة رئیس قرار وعلى

 قیةللتر بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلّك " مساعد متصرف" رتبة إلى

  .الشابة بلدیة لفائدة العمومیة

   یلــــي مــــا قـــــرر

 دیسمبر 25 یـوم لفائدتھا و الشابـة ببلدیـة تفتـــح :األول الفصـــل

 " رتبة  إلى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة الموالیـة واألیـام 2020

  .العمومیـــــة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك " مساعد متصرف

 بخطة شغورھا سد المـراد الخطط عدد حــدد :الثاني الفصل

  .(01)واحدة

 25 یـــوم الترشحـات قائمـــــــة تختـــــم :الثالث الفصل

  .2020نوفمبر

  بلدیة رئیس
  النصري  حسین

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

  المحرص

 یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2019   لسنة 19 عدد قرار

  2020 لسنة المحرس بلدیة لمیزانیة النھائي بالتنقیح
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 2020 لسنـة البلدیة میزانیـة موارد تقدیرات تخفض :األول الفصل

  بزیادة أي د 3.546.993,961 إلى د 3.668,485,004 :من

 بإعتبار  وذلك 216.000,000 تخفیض و د  94.508,957

   الموارد

 كما مفصلة  د 7.663,710 البالغة المحالة اتاإلعتماد من المتأتیة

  :یلي

  دینار :الوحدة

 الفرعیة  الفقرة الفقرة لفصــلا الفرعي صنف الصنف الجــزء العنـوان

 مبلغ اعلیھ المصادق التقدیرات بالتنقیح المشمولة الموارد بیان

  النھائیـة التقدیرات  التنقیــــــح

  بالنقص بالزیادة

  :األول ـــــــــوانالعنــــــــــــــ موارد ــــــ1

 180 المبنیـــــــة العقـــارات على المعلــوم1010000-01ــ11

000 00050 000 000130 000 000  

 000 25 المبنیــــة غیر األراضي على المعلوم1020000-01ــ11

00010 000 00015 000 000  

 الصناعیة الصبغة ذات المؤسسات على المعلوم2010100-01ــ11

 000 000400 000 000100 000 500المھنیة أو التجاریة أو

000  

 000 40 النــــــــــــــزل علـــــــى المعلــــــــوم2020000-01ــ11

00019 000 00021 000 000  

 والظرفیة واألسبوعیة الیومیة األسواق مداخیل1010000-02ــ11

70 000 00017 000 00053 000 000  

 0002 000 21 الجملـــة أســـواق مداخیـــل1020000-02ــ11

000 00019 000 000  

 للطریق الوقتي اإلشغال معلوم لزمـة مداخیـل2020000-02ــ11

  0000 000 0008 000 8 العـام

 بالطریق العربات وقوف معلوم لزمـة مداخیـل2030000-02ــ11

  000 000 00061 000 0009 000 70العام

 500 2البلدي الملك لزمة من مختلفة مداخیل2990000-02ــ11

0001 000 0001 500 000  

 0002 000 0000216 000 670 2:األول العنوان موارد جملـــة

454 000 000  

  :الثانــي العنـــــــــــــــــــــــوان موارد ــــــ2

  للتنمیـة والمخصصة الذاتیة الموارد:الثالث الجزء *ـــــ3ـ

  :التجھیــز منــــح :السابـع ـــــــالصنف

  908 365 90800124 365 124فواضل نقل0010101-07ــــ

 508 00094 000 396السنة موارد0010102-07ــــ

9570490 508 957  

  :مختلفــة وموارد مندخرات :الثامــــن ــــالصنف8ــ

 من المستعملة غیر الفواضل من المقامة المبالغ0010200-08ــــ

  536 996 53600125 996 125األخیرة للسنة األول العنوان

  للسنة األّول العنوان من المستعملة غیر الفواضل0010300-08ــــ

 152 المیزانیة عن الخارجة بالعملیات والمؤمنة األخیرة للسنة السابقة

633 62600152 633 626  

 825 191فواضل نقل - مختلفة أخرى موارد0050100-08ــــ

22400191 825 224  

  :اإلقتـــــراض موارد:الرابـــــع الجزء *ــــ4ـ

  :الداخلــي اإلقتراض موارد :االتاســــع ـــــــالصنف

  0000فواضل نقل0010100-09ــــ

  0000السنة موارد0010200-09ــــ

 574 681222 782 152السنة موارد0010200-09ــــ

9190375 357 600  

 821 990:الثانــي العنوان من 4و 3 الجزئین موارد جملـــة

29494 508 95701 085 330 251  

 الجزء موارد إعتبار دون)الثانــي العنوان موارد جملـــة

  251 330 085 95701 508 29494 821 990:(الخامــس

 660 3:(الخامــس الجزء موارد إعتبار دون)المیزانیــة موارد جملـــة

821 29494 508 957216 000 0003 539 330 251  

  :المحالـة اإلعتمادات من المسددة النفقات:الخامـس الجزء *ـــــ5

  :المحالة اإلعتمادات من المسددة النفقات:عشر الحادي  ــــالقسم11ــ

 إلنجاز مختلفة مالیة مساھمات على نفقات510000000-00ــــ

  710 663 710007 663 7محلیة صبغة ذات مشاریع

 710007 663 7:الثانــي العنوان من الخامس الجزء موارد جملـــة

663 710  

 3:(الخامــس الجزء موارد بإعتبار)الثانــي العنوان موارد لـــةجم

668 485 00494 508 957216 000 0003 546 993 

961  

 668 3:(الخامــس الجزء موارد بإعتبار )المیزانیــة موارد جملـــة

485 00494 508 957216 000 0003 546 993 961  
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 2020 لسنـة لبلدیةا میزانیـة  نفقات تقدیرات تخفض:االثاني الفصل

  بزیادة أي د 3.546.993,961 إلى د 3.668,485,004 :من

 بإعتبار  وذلك 216.000,000 تخفیض و د  94.508,957

   الموارد

 كما مفصلة  د 7.663,710 البالغة المحالة اإلعتمادات من المتأتیة

  :یلي

  دینار :الوحدة

 الفرعیة  رةالفق الفقرة ـلالفصـ الفرعي القسم القسم الجــزء العنـوان

 مبلغ علیھا المصادق التقدیرات بالتنقیح المشمولة النفقات بیان

  النھائیـة التقدیرات التنقیــــــح

  بالنقص بالزیادة

  :األول العنـــــــــــــــــــــــوان  ــــــنفقـــــات1

 00043 000 00020 000 63 أخرى منح01-1010099000

000 000  

 000 0003 000 20 لنقلا وسائل تأمین2010009001-02ــــ

00017 000 000  

 0002 000 0002 000 4 البنایات تأمین2010009003-02ــــ

000 000  

 000 18 االستقبال وأعوان العملة إكساء2010023002-02ــــ

0004 000 00014 000 000  

 0001 000 0001 000 2للتكوین ملتقیات2010028001-02ــــ

000 000  

 000 0001 000 2اإلعالمیة في التكوین2010028004-02ــــ

0001 000 000  

 000 5 أخرى ومصاریف واختبار أتعاب2010038001-02ــــ

0001 000 0004 000 000  

 0005 000 0005 000 10 التسجیل معالیم201003900-02ــــ

000 000  

 للكھرباء التونسیة الشركة تجاه متخلدات2010080003-02ــــ

  000 000 00020 000 00080 000 100 والغاز

 2 أخرى عمومیة مؤّسسات تجاه متخلدات2010080020-02ــــ

000 0001 000 0001 000 000  

 0001 000 0001 000 2المعدات كراء2020030003-02ــــ

000 000  

 000 00042 000 120العادیة المناولة2020031001-02ــــ

00078 000 000  

 000 20المناولة طریق عن اإلعتناء2020044002-02ــــ

00020 000 0000  

 األكل تذاكر بعنوان الودادیة لفائدة المساھمة3040001000-03ــــ

  000 250 00024 000 0005 250 29لألعوان

 109 84الطـارئـــــــة التصـــّرف نفقــات4000001000-04ــــ

00030 000 00054 109 000  

 000 0000216 837 629 2:األول العنوان نفقـــات جملـــة

0002 413 837 000  

  :الثانــي العنـــــــــــــــــــــــوان  ــــــنفقـــــات2

  :التنمیـة نفقات:الثالث الجزء *ــــ3

  :المباشرة اإلستثمارات :السادس  ــــالقسم6ــ

 04960 333 3والتعھد الصیانة أشغال6100004000-06ــــ

000 000063 333 049  

 601 154خضراءال المساحات تھیئة6150004000-06ــــ

17619 000 0000173 601 176  

 08415 323 69والتعھد الصیانة أشغال6170021000-06ــــ

508 957084 832 041  

 984 030 1:الثانــي العنوان من 4و 3 الجزئین نفقــات جملـــة

29494 508 95701 125 493 251  

 1:(مــسالخا الجزء موارد إعتبار دون)الثانــي العنوان نفقــات جملـــة

030 984 29494 508 95701 125 493 251  

 3:(الخامــس الجزء موارد إعتبار دون)المیزانیــة نفقــات جملـــة

660 821 29494 508 957216 000 0003 539 330 

251  

  :المحالـة اإلعتمادات من المسددة النفقات:الخامـس الجزء *ـــــ5

  :المحالة اإلعتمادات من المسددة النفقات:عشر الحادي  ــــالقسم11ــ

 إلنجاز مختلفة مالیة مساھمات على نفقات5100004000-00ــــ

  710 663 710007 663 7محلیة صبغة ذات مشاریع

 710007 663 7:الثانــي العنوان من الخامس الجزء نفقات جملـــة

663 710  

 1:(الخامــس الجزء موارد بإعتبار)الثانــي العنوان نفقات جملـــة

038 648 00494 508 95701 133 156 961  

 668 3:(الخامــس الجزء موارد بإعتبار )المیزانیــة نفقات جملـــة

485 00494 508 957216 000 0003 546 993 961  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

 بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان   االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

  المحرس

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط  :وحید فصل

 اإلداري بالسلك االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق

 المحرس بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان یةالعموم لإلدارات المشترك

  : التالي النحو على

 المزمع االعوان الجملي شغورھاالعدد سد المراد الخطط الرتبةعدد

  ترقیتھم

 االستثنائیة الترقیة طریق عن تسدیھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق

  بالملفات

 بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن (% 100) -11عام متصرف

  1االستثنائیة ةللترقی

  2020 دیسمبر 31 : في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

  المحرس بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان  بالملفات الداخلیة

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل

 لفائدة 2021 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  : التالي النحو على المحرس بلدیة

  : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة*

 المزمع االعوان الجملي االعددشغورھ سد المراد الخطط الرتبةعدد

  ترقیتھم

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق

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

  1 باالختیار الترقیة طریق عن (% 10) -

  : في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 بضبط یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 عام متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

 المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة نبعنوا

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم :األول الفصل

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

  القرار ھذا ألحكام وفقا المحرس بلدیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف بةرت إلى االستثنائیة

 فیھم المتوفر و الرؤساء المتصرفون المحرس بلدیة لفائدة العمومیة

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

  .الترشحات

 المشار االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تفتح : 3 الفصل

 الراجعین األعوان ولفائدة المحرس بلدیة رئیس من بقرار عالهأ إلیھا

  القرار ھذا ویضبط سواھم دون المحرس بلدیة الى بالنظر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :4 الفصل

  : التالیة الوثائق ویشمل المحرس لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

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

  االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة -

  ریةإدا حالة آلخر الضابط قرار من نسخة -

 المشار االستثنائیة للترقیة المناظرات لجان تركیبة تضبط : 5 الفصل

  المحرس بلدیة رئیس من مقررات بمقتضى أعاله إلیھا

 االستثنائیة للترقیة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 6 الفصل

  : یلي كما

  العامة األقدمیة -

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرات لجان ولىتت : 7 الفصل

 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  ترقیتھم المقترح
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 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 8 الفصل

  المحرس بلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

 الحیاة طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : 9 الفصل

 تكوین بإعادة تمتعوا الذین المدمجین األعوان تشمل وال للعون المھنیة

  المھني مسارھم

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  .المحرس لبلدیة االلكتروني الموقع

  2021 جانفي 07 :في المحرس 

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 بفتح یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 عام متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 المحرس یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان

 2021 فیفري 18 یوم  لفائدتھا و المحرس ببلدیة تفتح :األول الفصل

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

2021  

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

  2020 جانفي  18 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل

  2021 جانفي 07: في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

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

 بضبط یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 عام متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا المحرس

 رتبة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل

 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون أعاله إلیھ

 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط

  .الترشحات ختم

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

 مجموع من األقل على % 35 بنسبة  المحرس بلدیة رئیس

 أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین الرؤساء المتصرفین

 و سواھم دون المحرس بلدیة إلى بالنظر الراجعین بالنظر الراجعین و

  :القرار ھذا یضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات ئمةقا غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل

 مكتب لدى اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق مصحوبة المحرس لبلدیة المركزي الضبط

  ذاتیة، سیرة -

 المترشح بھا قام التي لخدماتل المبینة الوثائق على یحتوي ملف -

  باإلدارة،

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر -

 ملتقیات، في المشاركة ) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و البحوث و األعمال من نسخ االقتضاء عند و (...محاضرات

 اإلدارة رئیس حظاتبمال مصحوبا التقریر ھذا یكون و المنشورات

  المترشح، إلیھا ینتمي التي

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

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل

  .البیئة و المحلیة الشؤون روزی من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -

  الغرض،

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقریر تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي المباشر الرئیس لىیتو :7 الفصل

 فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في

  :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم -

  الخدمة، نوعیة-

  البحوث، و التأطیر و التكوین أعمال -
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  علیھا، المتحصل النتائج و المنجزة األعمال -

  .(20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد للمترشح ندیس و

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات

 تحصل إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على شحینمتر عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل 

 لجنة من باقتراح و المحرس بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشری :10 الفصل

  2021 جانفي 07 :في المحرس 

  

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

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

 بفتح یتعلق 2021 جانفي 6  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2021  

 2021 مارس 04 یوم  لفائدتھا و المحرس ببلدیة تفتح :األول الفصل

 متصرف رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

  2021 سنة بعنوان العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك عام

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

  2021 فیفري  01 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد : 3 الفصل

  2021 جانفي 07: في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

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

  قرمدة

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

  للخواص المغطاة ضیةالریا القاعات استغالل معلوم تعریفة بضبط

  :إطّالعھ بعد قرمدة بلدیة رئیس إنّ 

 مــاي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

    المحلیّة الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018

 1997 جوان 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و

  المحلیة الجبایة مجلة باصدار المتعلق

 2016 جوان 13 في المؤّرخ 2016 لسنة 805 عدد مراأل على و

 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلّق

  استخالصھا

 1985 أفریل 06 في المؤّرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر على و

   قرمدة لبلدیة المحدث

 30 بتاریخ استثنائیّة دورة في المنعقد البلدي المجلس مداولة على و

  .2020 برأكتو

   :یلـي ما قــّرر

 الریاضیة القاعات استغالل معلوم تعریفة ضبطت :األّول الفصل

 تتجاوز ال أن على (د 40,000) دینارا بأربعون للخواص المغطاة

  .المصغرة القدم كرة باستثناء ساعتین الواحدة الحصة

 المصادقة تاریخ من ابتداء القرار بھذا العمل یجري :الثاني الفصل

  .البلدي المجلس طرف من علیھ

 كلّ  مكلفان بقرمدة، المالیّة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخّصھ، فیما

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 وقاعات والمشارب يالمقاھ الحداث خاصة شروط ضبط  بقرار

  الشاي

  :إطّالعھ بعد قرمدة بلدیة رئیس إنّ 

 مــاي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

    المحلیّة الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018

 2016 أفریل 05 في المؤّرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون على و

   العاّمة حةالصّ  حفظ و التّراتیب بمخالفة المتعلّق

 1985 أفریل 06 في المؤّرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر على و

   قرمدة لبلدیة المحدث

 1994 نوفمبر 28 في المؤّرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون على و

  والتعمیر الترابیة التھیئة مجلة بإصدار والمتعلق
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 المتعلق 2004 سبتمبر 10 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار على و

   األول الصنف من بالمقاھي الخاص شروط كراس على ادقةبالمص

 30 بتاریخ استثنائیّة دورة في المنعقد البلدي المجلس مداولة على و

  .2020 أكتوبر

  :یلـي ما قــّرر

  :األّول الفصل

  البلدیة المنطقة بكامل الشاي وقاعات والمشارب المقاھي إحداث یمنع

 حسب متر 20 عن عرضھا قلی التي الشوارع على المطلة بالعقارات

 على للسیارات وقوف أماكن 4 بھا تتوفر وال  العمرانیة التھیئة مثال

  .القانونیة التراجع لمسافة فعلیا محترم البناء یكون أن على األقل

 البلدیة الّشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلّفان بقرمدة

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة
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