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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  

 قرطاج
 أنواع كل إرساء بتحجير يتعلق 2021 فيفري 11  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 .................بيرصا بقرطاج البونيقي الميناء األثري بالموقع لها المرخص غير والقوارب المراكب
 قربص

 ديسمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 في نجاحها إثر على رئيس متصرف رتبة في العقربي زهرة : السيدة بتسمية يتعلق 2020

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

 ....................................2020 سنة بعنوان قربص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
 ديسمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 11  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 في نجاحه إثر على مساعد متصرف رتبة في اليعقوبي جمال : السيد بتسمية يتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات خليةالدا المناظرة

 ...................................2020 سنة بعنوان قربص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
 الجبل رأس

 مناظرة طريق عن ترقية بقرار يتعلق 2021 فيفري 1  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 ...........الجبل رأس بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان رئيس مهندس رتبة إلى بالملفات ليةداخ
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 باجة
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 .2021 سنة بعنوان باجة بلدية أعوان لفائدة تقني مساعد رتبة إلى بالملفات للترقية الداخلية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

 ................................2021 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة تقني مساعد رتبة إلى  للترقية
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 ....................2021 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 ...............................2021 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة محلل رتبة إلى للترقية بالملفات
 الوسالتية

 للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري 18  في مؤرخ 2021 لسنة 1 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية

 ....................................................................................2021 سنة بعنوان الوسالتية
 للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021فيفري18 في مؤرخ 2021 لسنة 2 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرّف رتبة إلى االستثنائية

 .............................................................................2021 سنة بعنوان الوسالتية بلدية
 سوسة

 المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق 2021 فيفري 3  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 ..........................................................2020 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية
 المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021 لسنة 20 عدد قرار

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 .......................................................................2020 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة
 النفيضة

 النفيضة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020 جويلية 22 في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

 مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 جويلية 23 في مؤرخ

 ....2020 سنة بعنوان النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات شتركالم التقني بالسلك تقني
 السوق حومة جربة

 التهيئة مثال على بالمصادقة يتعلق 2021 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 1 عدد قرار

 ."..............................................السياحية المنطقة" السوق حومة جربة لبلدية العمرانية
 التهيئة مثال على بالمصادقة يتعلق 2021 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 3 عدد قرار

 ".......................................................مليتة منطقة" السوق حومة جربة لبلدية العمرانية
 تهيئةال مثال على بالمصادقة يتعلق 2021 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 4 عدد قرار

 ".............البساتين -الشرقية الرياض -الحشان منطقة" السوق حومة جربة لبلدية العمرانية
 التهيئة مثال على بالمصادقة يتعلق 2021 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 5 عدد قرار

 ..................".......................................والغ منطقة" السوق حومة جربة لبلدية العمرانية
 الشمالية جرجيس

 خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات

 ........................................................2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس بلدية لفائدة
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 التقني بالسلك  (مدنية هندسة اختصاص) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية

 ....................................................الشمالية جرجيس ببلدية العمومية لإلدارات المشترك
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 خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك (مدنية هندسة اختصاص) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

 ................................2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية

 .............................................................................الشمالية جرجيس ببلدية العمومية
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  قرطاج

  

 2021 فيفري 11  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 غير والقوارب المراكب أنواع كل إرساء بتحجير يتعلق

 بقرطاج البونيقي الميناء األثري بالموقع لها المرخص

  بيرصا

   عهاإطال بعد قرطاج بلدية رئـيسة إنّ 

 2018 لسنــة ـدد29عـ األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلّـق 2018 ماي 09 فـي المـؤرّخ

  . 267و 266 و 46 فصلوله في وخاصة المحلية

 المتعلّق 1919 جوان 15 في المؤرّخ األمر وعلى

   .قرطاج بلديّة بإحداث

 24 في المؤرخ 1994 لسنة 35عدد القانون وعلى

 التراث حماية مجلة بإصدار المتعلقو 1994 فيفري

 جميع وعلى التقلدية والفنون والتاريخي األثري

  .تممته أو نقحته التي النصوص

 في المؤرخ 1985 لسنة 1246 عدد األمر وعلى

  .األثري قرطاج موقع بتصنيف والمتعلق 1985 أكتوبر7

 بتاريخ المنعقدة التنسيقية العمل جلسة محضر وعلى

 المراكب إرساء عملية تنظيم لحو 2021 فيفري 11

  بيرصا بقرطاج البونيقي الميناء األثري بالموقع

 األثرية المواقع أهم من البونيقي الميناء أن وحيث

 منظمة لدى العالمي األثري التراث ضمن وهومصنف

  . 1979 سنة منذ اليونسكو

 التي األضرار من األثري الموقع هذا حماية أن وحيث

 يدخل عشوائية بصفة الراسية المراكب فيها تسببت

 أقرتها التي العام اإلداري الضبط سلطة مجال في

    .البلديات لرؤوساء المحلية الجماعات مجلة

  :مايلي قــرّرت

 الصيد مراكب أصحاب تمكين انتظار في  :األوّل الفصل

 رخص من البونيقي الميناء األثري بالموقع الراسية

 مطلقا تحجيرا ريحج فإنّه المعنية السلط من وقتية

  .المذكور بالموقع والقوارب المراكب أنواع كل إرساء

 رفع القرار هذا مخالفة عن يترتب :الثاني الفصل

 نفقة على عشوائية بصفة الراسي القارب أو المركب

 القانونية للتتبعات ويعرضه  إعالم سابق ودون صاحبه

  . العمل بها الجاري

 مضي بعد النفاذ حيز القرار هذا يدخل الثالث الفصل

 للجماعات الرسمي بالرائد نشره تاريخ من أيام خمسة

   . المحلية

 فرقة رئيس و للبلدية العام الكاتب  : الرابع الفصل 

 مركز ورئيس سعيد أبي بسيدي البحري الحرس

 يخصّه ما في كل مكلفون بقرطاج البلدية الشرطة

  .القرار هذا بتنفيذ

  بلدية رئيس
  بيوض  حياة

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

  قربص

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 يتعلق 2020 ديسمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020

 متصرف رتبة في العقربي زهرة : السيدة بتسمية

 بالملفات الداخلية المناظرة في نجاحها إثر على رئيس

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية

 قربص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات شتركالم اإلداري

  2020 سنة بعنوان

 بتسمية يتعلق 2020 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار

 على رئيس متصرف رتبة في العقربي زهرة : السيدة

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في نجاحها إثر

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى اإلستثنائية

 بعنوان قربص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  ( المصاحب الملحق أنظر ) 2020 سنة

  بلدية رئيس
  حمروني  دمحم
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------------------  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 يتعلق 2020 ديسمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020

 متصرف رتبة في اليعقوبي جمال : السيد بتسمية

 الداخلية المناظرة في نجاحه إثر على مساعد

 مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2020 سنة بعنوان قربص بلدية

 بتسمية يتعلق 2020 ديسمبر 12 في مؤرخ قرار

 مساعد متصرف رتبة في اليعقوبي جمال : السيد

 بالملفات الداخلية اظرةالمن في نجاحه إثر على

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية

 قربص بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  ( المصاحب الملحق أنظر ) 2020 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  حمروني  دمحم

  

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

  الجبل رأس

  

 2021 يفيفر 1  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ترقية بقرار يتعلق

 لفائدة 2020 سنة بعنوان رئيس مهندس رتبة الى

  الجبل رأس بلدية

 في مؤرخ 27 عدد الجبل رأس بلديّة رئيس من قرار  

  ، 2021 فيفري 02

 01 من ابتداء ذكرهم اآلتي األول المهندسون يسمّى

 بالسلك ءرؤسا مهندسين رتبة في 2021 فيفري

 بلديّة لفائدة العموميّة اإلدارات لمهندسي المشترك

  : الجبل رأس

  . مقديش فافة -       

  بلدية رئيس     
  برحيمة  الدين جالل

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

  

  باجة

  

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 تقني مساعد رتبة إلى بالملفات قيةللتر الداخلية

  2021 سنة بعنوان باجة بلدية اعوان لفائدة

 17.في مؤرخ باجة بلدية رئيس من  قـــــــــــــــــــــرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 فيفري

  تقني مساعد  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة وميةالعم لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان باجة بلدية

  باجـــة بلديــة رئيــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى   

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام ضبطب المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر على و  

  . باجة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 و 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد
 26 في مؤرخال 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة

  . 2019 ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 كيفية حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط تعلقةالم األحكام تطبيق
   .بالبلديات الترسيم و الترقية
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  :يلـــــــــــــي مـا قــــــــــرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن نيمك : الثاني الفصل

 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات

 التقنيون األعوان العمومية لإلدارات المشترك التقني

 (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون

 تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات

  .الترشحات ختم

 بالملفات داخليةال المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 ولفائدة باجة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها المشار

  . سواهم دون بالنظر لها الراجعين األعوان

  : القرار هذا ويضبط  

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 اظرةللمن المترشحين على يجب : الرابع الفصل

 لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها المشار

 التالية بالوثائق مصحوبة بالبلدية المركزي الضبط مكتب

:   

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص -

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  . ينوبه من أو اإلدارة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . باألمر للمعني إدارية

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -

 أي من باألمر معنيلل اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات ( 05 ) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين الدورات أو الملتقيات

  . تقني عون رتبة في التسمية منذ

 ختم التاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

  . الترشحات سجل

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى والبيئة المحلية

 المترشحين قائمة وآقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين رتيبوت الملفات تقييم-

  . الغرض في المحددة

  . قبولهم يمكن التي المترشحين قائمة اقتراح-

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل

 عن يعبر ( 20) و (0) بين يتراوح تقييمي عدد إسناد

  . لعمله آدائه في وآتقانه بعهدته المنوطة للمهام آدائه

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

   : التالية

   للمترشح العامة األقدمية - 

  . للمترشح الرتبة في األقدمية - 

  . التعليمي المستوى أو الشهادة - 

 من فيهما المرخص أو المنضمين الرسكلة و التكوين- 

    تقني عون رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  . األخيرة سنوات للخمس والمواظبة السيرة - 

 والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد - 

  . السادس بالفصل إليه

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

  الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة ءأعضا قبـل مـن المذكـورة بالمقاييـس الخاصة

 (0) الصفـر بيـن يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند

  . ( 20 ) والعشرون

 إليه المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 تعطى التساوي حالة وفي عليها المتحصل األعداد

 تساوت وإذا الرتبة في األقدمية حسب األولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم
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 المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل

  .المحلية لجماعاتل

  بلدية رئيس   
  الغربي  ياسر دمحم

  

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 باجة بلدية لفائدة تقني مساعد رتبة إلى  للترقية

  2021 سنة بعنوان

 فيفري 17 في مؤرخ باجة بلدية رئيس من قـــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  2021

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2020.  

  باجــة بلديــة رئيــس إنّ 

  ، الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر على و 

  . باجة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى 

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى 

 كيفية حول 2019 سبتمبر 18 في لمؤرخا 14 عدد

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق
   .بالبلديات الترسيم و الترقية

 المتعلق 2021 فيفري 17في المؤرخ القرار وعلى 

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 التقني كبالسل تقني مساعد رتبــــــــــــــــــــة إلى

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 فيفري 17 في المؤرخ باجة بلدية رئيس قرار وعلى

 سدّ  المراد الخطط ونوعية عدد بضبط المتعلق  2021

 للترقية الداخلية المناظرات طريق عن شغورها

  .2021 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة بالملفات

 لبلدية األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى 

  . 2020 أوت 19 في المؤرخ باجة

 لسنة البلدية بالميزانية المرصودة االعتمادات وعلى 

2021.  

  :يلــــــــي مـــــــــــا قـــرر

 05 يوم لفائدتها و باجة ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أفريل

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  . خطط (02) بخططتين

 مارس 05 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

2021 .  

  بلدية رئيس   
  الغربي  ياسر دمحم

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بلدية لفائدة محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  2021 سنة بعنوان باجة

  فيفري 17 في مؤرخ باجة بلدية رئيس من قــــــرار
 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 محللي بسلك محلل  رتبة إلى للترقية بالملفات

 باجة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

  .2021 سنة بعنوان 

  باجـــــة بلدية رئيـــــــــس إنّ 
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  ، الدستور على اإلطالع بعد   

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى   

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلية

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى   

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر على و  

  . باجة بلدية بإحداث

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى  

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

 لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللـــــــــــــــــــي بسلك

 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم و العمومية

  .2009 جانفي 21 في لمؤرخا

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و  

 كيفية حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط لمتعلقةا األحكام تطبيق
   .بالبلديات الترسيم و الترقية

  :يلـــــــــــــــــــي ما قـــرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 وتقنيي محللي بسلك محلل  رتبة إلى للترقية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية

 الداخلية للمناظرة يترشح أن كنيم : الثاني الفصل

 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 البرامج واضعوا العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي

 (5) شرط فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون

 تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات

  .الترشحات ختم

 بالملفات اخليةالد المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 ولفائدة باجة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها المشار

  . سواهم دون إليها بالنظر الراجعين األعوان

  : القرار هذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 ظرةللمنا المترشحين على يجب : الرابع الفصل

 لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها المشار

   : التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص -

 بها قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  . ينوبه من أو اإلدارة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل ةمطابق نسخة -

  . الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . باألمر للمعني إدارية

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -

 أي نم باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات ( 05 ) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين الدورات أو الملتقيات

  .برامج واضع رتبة في التسمية منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

  . اتالترشح سجل

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى والبيئة المحلية

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-

  . الغرض في المحددة

  . قبولهم يمكن التي المترشحين قائمة اقتراح-

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل

 عن يعبر ( 20) و (0) بين يتراوح تقييمي عدد إسناد

  . لعمله آدائه في وآتقانه بعهدته المنوطة للمهام آدائه
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 المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

   : التالية

   للمترشح العامة األقدمية-

  . للمترشح الرتبة في األقدمية-

  . التعليمي المستوى أو الشهادة-

 من فيهما المرخص أو المنضمين والملتقيات التكوين-

 سنة تسبق التي سنوات الخمس خالل اإلدارة قبل

  . المناظرة تحف

  . األخيرة سنوات للخمس والمواظبة السيرة-

 إليه والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد-

  . السادس بالفصل

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة أعضاء قبـل مـن المذكـورة بالمقاييـس الخاصة

 (0) الصفـر بيـن يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند

  . ( 20 ) والعشرون

 إليه المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 تعطى التساوي حالة وفي عليها المتحصل األعداد

 تساوت وإذا الرتبة في األقدمية حسب األولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : العاشر الفصل

    . لمحليةا للجماعات

  بلدية رئيس  
  الغربي  ياسر دمحم

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة محلل رتبة إلى للترقية

2021  

 فيفري 17 في مؤرخ باجة بلدية رئيس من قــــــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  2021

 اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى

 سنة بعنوان باجة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

  باجـــــــــة بلدية رئيس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى 

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

 و العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم

  .2009 جانفي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 كيفية حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد

 و االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق
   .بالبلديات يمالترس و الترقية

 المتعلق 2021 فيفري 17 في المؤرخ القرار وعلى

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 وتقنيي محللي بسلك محـــلّــــــــــل رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات االعالمية

 المتعلق 2021 فيفري 17. في المؤرخ القرار وعلى

 عن شغورها سدّ  المراد  الخطط ونوعية عدد بضبط

  .2021 سنة بعنوان بالملفات الداخلية المناظرة طريق

 ببلدية األعوان مجموع قرار في الحاصل الشغور وعلى

  .باجة

  لسنة البلدية بالميزانية المرصودة االعتمادات وعلى

2021.  

  :يلـــــــــــي ما قـــــرّر
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 05 يـــوم فائدتهال و باجة ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 أفريل

 تقني و محللي بسلك محلل  رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات االعالمية

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .(01) واحدة بـخطة

 مارس 05 يوم الترّشحات ختم يقع :الثالث الفصل

2021.  

  بلدية رئيس  
  الغربي  ياسر دمحم

  

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

  الوسالتية

  

 2021 فيفري 18  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 إلى اإلستثنائيّة للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  2021 سنة بعنوان الوسالتية بلدية لفائدة العمومية

 يوم لفائدتها و الوسالتية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 22/03/2021

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب إلى االستثنائية للترقية

  .2021 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .(01) واحدة بخطة

  01/03/2021 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  ماليكي  كريم

  

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

 2021 فيفري 18  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 إلى اإلستثنائيّة للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرّف رتبة

 سنة بعنوان الوسالتية بلدية دةلفائ العمومية لإلدارات

2021  

 يوم لفائدتها و الوسالتية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 22/03/2021

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  .2021 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 شغورها سد المراد لخططا عدد حدد :الثاني الفصل

  .(02) بخطتان

  01/03/2021 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  ماليكي  كريم

  

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

  سوسة

  

 2021 فيفري 3  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 الداخلية المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  2020 سنة بعنوان سوسة

 بالملفات الداخلية المناظرة في الناجحين قائمة قرار

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية

 سوسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 فيفري 17  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 الداخلية المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق 2021

 و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي

  2020 سنة بعنوان سوسة

 بالملفات داخليةال المناظرة في الناجحين قائمة قرار

 تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

 سوسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية

  2020 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم
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------------------  

  النفيضة

  

 جويلة 22  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

 في ؤرخم النفيضة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2020

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020 جويلية 23

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية

 النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2020 سنة بعنوان

 جويلية 23 في مؤرخ النفيضة بلدية رئيس من قرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 سنة بعنوان النفيضة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2020 .  

  النفيضة، بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  النفيضة بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و  والترقية االنتداب

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 فيفري 27

  .وأعضائها

 جويلية 23 في المؤرخ ةالنفيض بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020

 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  . النفيضة

  يــلي مـا قرر

 الثالثاء يوم ولفائدتها النفيضة ببلدية يفتح :األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية األيامو 2020 سبتمبر 29

 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات

   2020 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

     . (01) واحدة خطة :بــــــــــــــــــــ

 جمعةال يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل?

  .2020 أوت 28

      2020 جويلية 23 في النفيضة

  بلدية رئيس
  حمودة  اللطيف عبد

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

  السوق حومة جربة

  

 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 1 عدد قرار

 العمرانية التهيئة مثال على بالمصادقة يتعلق 2021

  "السياحية المنطقة" السوق حومة جربة لبلدية

  السوق، حومة جربة يةبلد رئيس إن 

 الفصلين وخاصة التونسي الدستور على اطالعه بعد

  139و 132

 2018 لسنة ــــدد29عـــ األساسي القانون وعلى - 

 الجماعات بمجلة والمتعلق ،2018 ماي 09 في المؤرخ

   منه، 122و 114و 4 الفصول وخاصة المحلية

 في المؤرخ 1995 لسنة ــدد73عـــ القانون وعلى - 

 البحري العمومي بالملك المتعلق 1995 جويلية 24

 1985 لسنة ـــدد33عـــــــــ بالقانون منقح هو كما

  ،2005 أفريل 04 في المؤرخ

 في المؤرخ 1969 لسنة ـــدد129عــــــ األمر وعلى - 

 جربة بجزيرة بلدية بإحداث المتعلق 1969 أفريل 19

 1985 ةلسن ـــدد572عــــــــ باألمر تنقيحه تم كما

  ،1985 أفريل 08 في المؤرخ
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 المؤرخ 1988 لسنة ـــدد691عــــــــ األمر وعلى - 

 الصيانة مناطق بضبط المتعلق 1974 مارس 07 في

  مدنين، لوالية الفالحية باألراضي

 العمرانية التهيئة مثال على المصادقة أمر وعلى - 

 31 في المؤرخ 759/1976 عدد السياحية للمنطقة

   1976 أوت

 2020 لسنة ــــدد926عـــــــ الحكومي األمر وعلى - 

 إجراءات بضبط يتعلق 2020 نوفمبر 25 في المؤرخ

 الخارجية ومصالحها المركزية اإلدارات تنسيق

 في البلديات مع العمومية المنشآت و والمؤسسات

 العمرانية التهيئة أمثلة مراجعة أو إعداد مجال

 الرابع الباب من ثامنال الفصل وخاصة عليها والمصادقة

  منه،

 واإلسكان للتجهيز الجهوية اإلدارة مراسلة وعلى - 

  ،2020 ديسمبر 14 بتاريخ بمدنين التحتية والبنية

 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس محضر وعلى - 

 مثال على المصادقة بتحيين والمتعلق 2019أكتوبر

  حية،السيا للمنطقة ثانية قراءة في العمرانية التهيئة

  يلــــــــــــي مـا قــــــــــرر            

 التهيئة مثال على المصادقة تمت :األول الفصل

 المنطقة" السوق حومة جربة لبلدية العمرانية

  " السياحية

 العمرانية والتراتيب باألمثلة العمل يتم : 2الفصل

 والتراتيب األمثلة تعوض والتي القرار بهذا الملحقة

 31 في المؤرخ 1976 / 759عــــــــدد باألمر الملحقة

  1976 أوت

 وإدارة الفنية واإلدارة للبلدية العام الكاتب :3 الفصل

 بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون العامة اإلدارية الشؤون

  .القرار هذا

  بلدية رئيس
  جراد  الحسين

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

 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 3 عدد قرار

 العمرانية التهيئة مثال على بالمصادقة تعلقي 2021

  "مليتة منطقة" السوق حومة جربة لبلدية

  السوق، حومة جربة بلدية رئيس إن 

 الفصلين وخاصة التونسي الدستور على اطالعه بعد 

  139و 132

 2018 لسنة ــــدد29عـــ األساسي القانون وعلى - 

 عاتالجما بمجلة والمتعلق ،2018 ماي 09 في المؤرخ

   منه، 122و 114و 4 الفصول وخاصة المحلية

 في المؤرخ 1995 لسنة ــدد73عـــ القانون وعلى - 

 البحري العمومي بالملك المتعلق 1995 جويلية 24

 1985 لسنة ـــدد33عـــــــــ بالقانون منقح هو كما

  ،2005 أفريل 04 في المؤرخ

 في المؤرخ 1969 لسنة ـــدد129عــــــ األمر وعلى - 

 جربة بجزيرة بلدية بإحداث المتعلق 1969 أفريل 19

 1985 لسنة ـــدد572عــــــــ باألمر تنقيحه تم كما

  ،1985 أفريل 08 في المؤرخ

 المؤرخ 1988 لسنة ـــدد691عــــــــ األمر وعلى - 

 الصيانة مناطق بضبط المتعلق 1974 مارس 07 في

  مدنين، لوالية الفالحية باألراضي

 بالمصادقة المتعلق مدنين والي السيد قرار وعلى - 

 مليتة لمنطقة للمنطقة العمرانية التهيئة مثال على

   1999 ديسمبر 13 في المؤرخ

 2020 لسنة ــــدد926عـــــــ الحكومي األمر وعلى - 

 إجراءات بضبط يتعلق 2020 نوفمبر 25 في المؤرخ

 الخارجية ومصالحها المركزية اإلدارات تنسيق

 في البلديات مع العمومية المنشآت و ساتوالمؤس

 العمرانية التهيئة أمثلة مراجعة أو إعداد مجال

 الرابع الباب من الثامن الفصل وخاصة عليها والمصادقة

  منه،

 واإلسكان للتجهيز الجهوية اإلدارة مراسلة وعلى - 

  ،2020 ديسمبر 14 بتاريخ بمدنين التحتية والبنية

 28 بتاريخ المنعقد لديالب المجلس محضر وعلى - 

 مثال على المصادقة بتحيين والمتعلق 2019أكتوبر

  مليتة، لمنطقة ثانية قراءة في العمرانية التهيئة

  يلــــــــــــي مـا قــــــــــرر

 التهيئة مثال على المصادقة تمت :األول الفصل 

  " مليتة منطقة " السوق حومة جربة لبلدية العمرانية

 العمرانية والتراتيب باألمثلة لعملا يتم : 2الفصل 

 والتراتيب األمثلة تعوض والتي القرار بهذا الملحقة

 13 في المؤرخ مدنين والي السيد بقرار الملحقة

  . 1999 ديسمبر
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 وإدارة الفنية واإلدارة للبلدية العام الكاتب  :3 الفصل 

 بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون العامة اإلدارية الشؤون

  .القرار هذا

  بلدية رئيس 
  جراد  الحسين

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

 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 4 عدد قرار

 العمرانية التهيئة مثال على بالمصادقة يتعلق 2021

 الرياض -الحشان منطقة" السوق حومة جربة لبلدية

  "البساتين -الشرقية

  السوق، حومة جربة بلدية رئيس إن 

 الفصلين وخاصة تونسيال الدستور على اطالعه بعد

  139و 132

 2018 لسنة ــــدد29عـــ األساسي القانون وعلى - 

 الجماعات بمجلة والمتعلق ،2018 ماي 09 في المؤرخ

   منه، 122و 114و 4 الفصول وخاصة المحلية

 في المؤرخ 1995 لسنة ــدد73عـــ القانون وعلى - 

 البحري العمومي بالملك المتعلق 1995 جويلية 24

 1985 لسنة ـــدد33عـــــــــ بالقانون منقح هو اكم

  ،2005 أفريل 04 في المؤرخ

 في المؤرخ 1969 لسنة ـــدد129عــــــ األمر وعلى - 

 جربة بجزيرة بلدية بإحداث المتعلق 1969 أفريل 19

 1985 لسنة ـــدد572عــــــــ باألمر تنقيحه تم كما

  ،1985 أفريل 08 في المؤرخ

 المؤرخ 1988 لسنة ـــدد691عــــــــ األمر وعلى - 

 الصيانة مناطق بضبط المتعلق 1974 مارس 07 في

  مدنين، لوالية الفالحية باألراضي

 2020 لسنة ــــدد926عـــــــ الحكومي األمر وعلى - 

 إجراءات بضبط يتعلق 2020 نوفمبر 25 في المؤرخ

 الخارجية ومصالحها المركزية اإلدارات تنسيق

 في البلديات مع العمومية المنشآت و والمؤسسات

 العمرانية التهيئة أمثلة مراجعة أو إعداد مجال

 الرابع الباب من الثامن الفصل وخاصة عليها والمصادقة

  منه،

 واإلسكان للتجهيز الجهوية اإلدارة مراسلة وعلى - 

  ،2020 ديسمبر 14 بتاريخ بمدنين التحتية والبنية

 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس محضر وعلى - 

 مثال على المصادقة بتحيين والمتعلق 2019أكتوبر

 -الحشان لمنطقة ثانية قراءة في العمرانية التهيئة

  البساتين، -الشرقية الرياض

  يلــــــــــــي مـا قــــــــــرر  

 التهيئة مثال على المصادقة تمت :األول الفصل

 ةمنطق " السوق حومة جربة لبلدية العمرانية

  ."البساتين -الشرقية الرياض -الحشان

 وإدارة الفنية واإلدارة للبلدية العام الكاتب : 2الفصل

 بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون العامة اإلدارية الشؤون

  .القرار هذا

  بلدية رئيس
  جراد  الحسين

  

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

 جانفي 12  في مؤرخ 2121   لسنة 5 عدد قرار

 العمرانية التهيئة مثال على ةبالمصادق يتعلق 2021

  "والغ منطقة" السوق حومة جربة لبلدية

  السوق، حومة جربة بلدية رئيس إن 

 الفصلين وخاصة التونسي الدستور على اطالعه بعد

  139و 132

 2018 لسنة ــــدد29عـــ األساسي القانون وعلى - 

 الجماعات بمجلة والمتعلق ،2018 ماي 09 في المؤرخ

   منه، 122و 114و 4 الفصول صةوخا المحلية

 في المؤرخ 1995 لسنة ــدد73عـــ القانون وعلى - 

 البحري العمومي بالملك المتعلق 1995 جويلية 24

 1985 لسنة ـــدد33عـــــــــ بالقانون منقح هو كما

  ،2005 أفريل 04 في المؤرخ

 في المؤرخ 1969 لسنة ـــدد129عــــــ األمر وعلى - 

 جربة بجزيرة بلدية بإحداث المتعلق 1969 أفريل 19

 1985 لسنة ـــدد572عــــــــ باألمر تنقيحه تم كما

  ،1985 أفريل 08 في المؤرخ

 المؤرخ 1988 لسنة ـــدد691عــــــــ األمر وعلى - 

 الصيانة مناطق بضبط المتعلق 1974 مارس 07 في

  مدنين، لوالية الفالحية باألراضي

 2020 لسنة ــــدد926ـــــــع الحكومي األمر وعلى - 

 إجراءات بضبط يتعلق 2020 نوفمبر 25 في المؤرخ

 الخارجية ومصالحها المركزية اإلدارات تنسيق

 في البلديات مع العمومية المنشآت و والمؤسسات

 العمرانية التهيئة أمثلة مراجعة أو إعداد مجال
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 الرابع الباب من الثامن الفصل وخاصة عليها والمصادقة

  ،منه

 واإلسكان للتجهيز الجهوية اإلدارة مراسلة وعلى - 

  ،2020 ديسمبر 14 بتاريخ بمدنين التحتية والبنية

 28 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس محضر وعلى - 

 مثال على المصادقة بتحيين والمتعلق 2019أكتوبر

  والغ، لمنطقة ثانية قراءة في العمرانية التهيئة

  يلــــــــــــي مـا قــــــــــرر          

 التهيئة مثال على المصادقة تمت :األول الفصل 

  "والغ منطقة" السوق حومة جربة لبلدية العمرانية

 وإدارة الفنية واإلدارة للبلدية العام الكاتب : 2الفصل 

 بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون العامة اإلدارية الشؤون

  .القرار هذا

  بلدية رئيس
  جراد  الحسين

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

  الشمالية جرجيس

  

 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 باالختبارات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب

 جرجيس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان الشمالية

  شماليةال جرجيس بلدية رئيس ان

   :الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983 ديسمبر

 توالمؤسسا المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر على و

 خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 ممالمت الخارجية االنتداب مناظرات في بالمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر

1992 ،  

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرات

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل الى الدخول

  ، العمومية

 المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد الحكومي  األمر على و

 جرجيس بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في

  الشمالية،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي  األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 الشمالية جرجيس بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 20/01/2021 في المؤرخ

 رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .الشمالية جرجيس ببلدية العمومية

 جرجيس لبلدية البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  ،2018 جوان 29 بتاريخ الشمالية

 و األعوان مجموع ضبط بقرار الشغور يتوفر أنه وحيث
  ،2021 لسنة التصرف بميزانية الالزمة االعتمادات

  : يلي ما قــــــــــرر

 األيام و 2021 ماي 05 بتاريخ يفتح :االول الفصل

 رتبة في لالنتداب باالختبارات خارجية مناظرة الموالية

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

 سنة بعنوان الشمالية جرجيس بلدية لفائدة العمومية

2021.  

 بخطتين شغورها المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصل

(02).  

 أفريل 05  يوم الترشحات قائمة ختم يقع  : 3 الفصل

2021.  

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية
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 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط بيتعلق يتعلق 2021

 تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية

 المشترك التقني بالسلك  (مدنية هندسة اختصاص)

  .الشمالية جرجيس ببلدية العمومية لإلدارات

  الشمالية جرجيس بلدية رئيس ان

   :الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عوانأل

 النصوص جميع على و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر على و

 خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية االنتداب مناظرات في شاركةبالم

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر

1992 ،  

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في خالمؤر 2009 لسنة 114 عدد باألمر

2009 ،  

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرات

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل الى الدخول

  ، العمومية

 المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد الحكومي  األمر على و

 جرجيس بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في

  الشمالية،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 جرجيس لبلدية البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  ،2018 جوان 29 بتاريخ الشمالية

  : يلي ما قــــــــــرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصل

 تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية

 المشترك التقني بالسلك  (مدنية هندسة اختصاص)

  .البلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تفتح :2 الفصل

 التقني بالسلك (مدنية هندسة اختصاص) تقني

 المحرزين للمترشحين العمومية لإلدارات المشترك

 المعاهد قبل من مسندة سامي فني شهادة على

 الوطني المعهد قبل من أو التكنولوجية للدراسات العليا

 معترف شهادة أو والتكنولوجيا التطبيقية للعلوم

 من تقنية صبغة ذات علمية شهادة أو لها بمعادلتها

 معترف شهادة أو العالي التعليم من ولىاال المرحلة

 شهادة أو (مدنية هندسة اختصاص) لها بمعادلتها

 في أعاله إليه المشار بالمستوى منظرة تكوينية

 أربعون سنهم تتجاوز لم والذين المذكور االختصاص

 من بداية القصوى السن تقدير ويتم .سنة (40) سنة

 إلى بالنسبة وذلك تشغيل بمكتب التسجيل تاريخ

         المفتوحة المناظرات

 التسجيل هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل

 تشغيل مكتب في المترشح تسجيل عدم صورة وفي.

 السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم

  . المناظرة فيها تفتح التي

 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3 الفصل

  : القرار هذا ويضبط.ديةالبل رئيس من بقرار

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  .المناظرة فتح تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله اليها

 الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد االلكتروني

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالها

 فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالية الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند- أ
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 الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح استمارة.1

  العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

(www.concours .gov.tn)  

  .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة.2

 مصحوبة العلمية الشهائد من مصورة نسخة.3

  .معادلة بشهادة األجنبية الشهائد إلى بالنسبة

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان.4

  . وعنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة.5

 الذي للمترشح بةبالنس التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  . باألمر للمعني القصوى القانونية

 الضبط بمكتب إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو بالبلدية المركزي

  :المناظرة في النجاح بعد – ب

 لم (األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون.1

  . أشهر (03) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون .2

  . أشهر (03) ثالثة من أكثر

  . حديثتان شمسيتان صورتان .3

 ما أو العلمية الشهادة من صللأل مطابقة نسخة .4

  .يعادلها

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة .5

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المفروضة والذهنية البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

  . للصحة

 عن يصل لم حترش مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

 الرابع بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 المناظرة لجنة وتعتمد ، القرار هذا من ("أ" الفقرة)

  . الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد ختم

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :6 الفصل

 رئيس قبل من نهائية بصفة لمناظرةا في المشاركة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 إليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :7 الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة اعاله

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى المحلية بالشؤون

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  . المناظرة في

 االختبارات سير على واالشراف الملفات دراسة -

  .والشفاهية الكتابية

  .الجدارة حسب المترشحين ترتيب -

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 إليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل :8الفصل

  :التاليين االختبارين على أعاله

  .األولي القبول اختبار•

  .النهائي القبول راختبا•

  :يلي كما االختبارين هذين اجراء يتم

  :االولي القبول اختبار - ا

  . تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  .ساعات 3 :المدة -

  2 :الضارب -

 الفرنسية باللغة أو العربية باللغة االختبار هذا يجرى-

  .المترشح اختيار حسب

 لقبولا اختبار في الناجحين المترشحين إعالم ويتم -

 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتيب طريق عن األولي

 النهائي القبول اختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في

  .وتاريخه

 لهذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج يضبط-

  .القرار

  :النهائي القبول اختبار- اا

 البرنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي اختبار-

 أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا  01عدد الملحق

 السحب طريق عن السؤال اختيار يقع ، المناظرة لجنة

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي

  . اثنين على إليه يسند الذي العدد يقسم

  :يلي كما والضوارب االختبار لهذا المحددة المدة تضبط-

  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعية
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 (0)الصفر بين يتراوح عدد: شفاهي اختبار

  1(20)والعشرين

  دقيقة 20التحضير -1

  دقيقة 20العرض-2

  دقيقة 20الحوار-3

 الفرنسية اللغة أو العربية باللغة االختبار هذا ويجرى

  .المترشح اختيار حسب

 اثنين مصححين على االختبارات تعرض:9 الفصل

 الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل الى ويسند

  (20) لعشرينوا(0)

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

 بين الفارق كان إذا ما صورة وفي .المسندين للعددين

 االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)األربع يفوق العددين

 النهائي العدد ويكون ، آخرين اثنين مصححين قبل من

  .األخيرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 الستة دون عدد على الحصول عن جينت:10 الفصل

 رفض األولي القبول اختبار في (20)عشرين على (6)

  .الترشح قبول

 في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم :11 الفصل

  . الشفاهي االختبار إلجراء األولي القبول اختبار

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال :12 الفصل

 الثالثين يساوي لنقاطا من مجموع على يتحصل لم إن

 االختبارين إلى بالنسبة األقل على نقطة (30)

 أكثر أو مترشحان تحصل وإذا .(الكتابي و الشفاهي)

 االختبارات جميع في النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون

 المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال :13الفصل

 أو نشريات أو كتب أي االختبارات إجراء مدة طيلة

 لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي أو مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة

 تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 وإلغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة مشاركةال من وحرمانه أجراها التي االختبارات

 إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس

 السلطة من قرار بمقتضى الحرمان هذا ويتم .الحق

 القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويتم .لذلك المؤهلة

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :15الفصل

 االختبار لمعدل النهائي اصلالح حسب تفاضليا

 المترشحين في قائمتين وتقترح والشفاهي الكتابي

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين

  :األصلية القائمة -أ

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء على تتضمن

 النهائي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 طالخط عدد حدود وفي المترشح عليه تحصل الذي
  .للتناظر المعروضة

  :التكميلية القائمة - ب

 أقصى على %50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 عملهم بمراكز يلتحقوا لم والذين الناجحين المترشحين

.  

 األصلية مةالقائ نهائية بصفة تضبط :16 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

 التقني بالسلك تقني النتداب الخارجية المناظرة

  .البلدية رئيس قبل من العمومية لإلدارات المشترك

 األصلية بالقائمة بالتصريح البلدية تقوم : 17 الفصل

 .عملهم بمراكز لاللتحاق بها المسجلين واستدعاء

 تقدير أقصى على يوما (30)ثالثين اجل اءانقض وبعد

 تتولى ، األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة

 االلتحاق عليهم بان بالتسليم اإلشعار مع الوصول

 (15) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملهم بمراكز

 قائمة من حذفونوي للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

  . التفاضلي الترتيب حسب

 على أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  . األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :18 الفصل

  .المحلية للجماعات

  

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  



  09عــــــدد   2021فيفري  26 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   632صفحــة 

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

 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 باالختبارات خارجية مناظرة بفتح بيتعلق يتعلق 2021

 (مدنية هندسة اختصاص) تقني رتبة في لالنتداب

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس ةبلدي

  الشمالية جرجيس بلدية رئيس ان

   :الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي مالنظا بضبط المتعلق1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر على و

 خاصة تثنائيةاس بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية االنتداب مناظرات في بالمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر

1992 ،  

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر

2009 ،  

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرات

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل الى الدخول

  ، العمومية

 المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد الحكومي  األمر على و

 جرجيس بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في

  الشمالية،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 الشمالية جرجيس بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 20/01/2021 في المؤرخ

 تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .الشمالية جرجيس

 جرجيس لبلدية البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  ،2018 جوان 29 بتاريخ الشمالية

 و األعوان مجموع ضبط بقرار الشغور يتوفر أنه وحيث
  ،2021 لسنة التصرف بميزانية الالزمة عتماداتاال

  : يلي ما قــــــــــرر

 األيام و 2021 ماي 05 بتاريخ يفتح :االول الفصل

 رتبة في لالنتداب باالختبارات خارجية مناظرة الموالية

 التقني بالسلك (مدنية هندسة اختصاص) تقني

 جرجيس بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان يةالشمال

 بخطتين شغورها المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصل

(02).  

 أفريل 05  يوم الترشحات قائمة ختم يقع  : 3 الفصل

2021.  

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

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

 جانفي 19  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط بيتعلق يتعلق 2021

 إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات لخارجيةا

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .الشمالية جرجيس

  الشمالية جرجيس بلدية رئيس ان   

   :الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و  اإلدارية الصبغة ذات العمومية
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 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ،2011 تمبرسب 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر على و

 خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية االنتداب مناظرات في بالمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر

1992 ،  

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 لضبط العام اإلطار طبضب المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرات

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل الى الدخول

  ، العمومية

 المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد الحكومي  األمر على و

 جرجيس بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في

  الشمالية،

 22 في مؤرخال 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي  األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 رجيسج لبلدية البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  ،2018 جوان 29 بتاريخ الشمالية

  : يلي ما قــــــــــرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصل

 إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .البلدية

 النتداب راتباالختبا الخارجية المناظرة تفتح :2 الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب

 بنجاح تعليمهم تابعوا الذين للمترشحين العمومية

 بالسنة تعليمهم وتابعوا االبتدائي التعليم مرحلة

 شهادة على تحصلوا او الثانوي التعليم من السادسة

 الثالثة بالسنة تعليمهم وتابعوا االساسي التعليم ختم

 تكوينية شهادة على تحصلوا او الثانوي يمالتعل من

 تتجاوز لم والذين الذكر، سالف بالمستوى منظرة

 تقدير ويتم . سنة (35) سنة وثالثين خمسا سنهم

 بمكتب التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن

 خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك تشغيل

 ةصور وفي .التسجيل هذا تلي التي سنوات الخمس
 تقدير يتم تشغيل مكتب في المترشح تسجيل عدم

 تفتح التي السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن

  . المناظرة فيها

 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3 الفصل

 هذا ويضبط. الشمالية جرجيس بلدية رئيسة من بقرار

  : القرار

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات ةقائم ختم تاريخ-

  .المناظرة فتح تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله اليها

 الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد االلكتروني

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالها

 حفت بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالية الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند- أ

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح استمارة.1

  العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

(www.concours .gov.tn).  

  .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة.2

 مصحوبة علميةال الشهائد من مصورة نسخة.3

  .معادلة بشهادة االجنبية الشهائد الى بالنسبة

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان.4

  . وعنوانه

 شهادة او فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة.5

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب باحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من اكثر تسليمها ختاري

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  . باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة ايداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 غلق بعد الواردة أو المعنية بالبلدية المركزي الضبط

  .الترشحات قائمة

  :المناظرة في النجاح بعد – ب
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 لم (األصل) العدلية السوابق سجل من ضمونم-1

  . أشهر (03) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون-2

  . أشهر (03) ثالثة من أكثر

  . حديثتان شمسيتان صورتان-3

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة-4

  .يعادلها

 من أكثر تسليمها تاريخ على مضي لم طبية شهادة-5

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح ان تثبت أشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المفروضة والذهنية البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

  . للصحة

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 لم وأ السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

 الرابع بالفصل اليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 المناظرة لجنة وتعتمد ، القرار هذا من ("أ" الفقرة)

  . الترشح ملف ارسال تاريخ لتحديد البريد ختم

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :6 الفصل

 رئيسة قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من احوباقتر المعنية البلدية

 إليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :7 الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى المحلية بالشؤون

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

  . المناظرة في

 ختباراتاال سير على واإلشراف الملفات دراسة-

  .والشفاهية الكتابية

  .الجدارة حسب المترشحين ترتيب-

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

?  

 اعاله اليها المشار الخارجية المناظرة تشمل :8الفصل

  :التاليين االختبارين على

  .األولي القبول اختبار-

  .النهائي القبول اختبار-

  :يلي كما االختبارين هذين اجراء يتم

  :األولي القبول اختبار - ا

  . التونسية باإلدارة يتعلق كتابي اختبار -

  .ساعات 3 :المدة•

  2 :الضارب•

 صفحات أربع في العربية باللغة االختبار هذا يجرى-

 الصفحات االعتبار بعين تؤخذ وال تقدير أقصى على

  . األقصى العدد هذا على تزيد التي

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين إعالم يتم-

 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتيب طريق عن األولي

 النهائي القبول اختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في

  .وتاريخه

 لهذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج يضبط-

  .القرار

  :النهائي القبول اختبار- اا

 البرنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي اختبار -

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال اختيار يقع ، المناظرة

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  . اثنين على إليه يسند الذي العدد

  :يلي كما والضوارب االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعية

 (0)الصفر بين يتراوح عدد: شفاهي راختبا

  1(20)والعشرين

  دقيقة 20التحضير -1

  دقيقة 20العرض-2

  دقيقة 20الحوار-3

 الفرنسية اللغة أو العربية باللغة االختبار هذا ويجرى

  .المترشح اختيار حسب

 اثنين مصححين على االختبارات تعرض :9 الفصل

 الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل إلى ويسند

  (20) والعشرين(0)

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

  .المسندين للعددين

 يفوق العددين بين الفارق كان إن ما صورة وفي

 قبل من االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)األربع

 مساويا النهائي العدد ويكون ، آخرين اثنين مصححين

  .األخيرين للعددين الحسابي للمعدل
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 الستة دون عدد على الحصول عن نتجي:10 الفصل

 رفض األولي القبول اختبار في (20)عشرين على (6)

  .الترشح قبول

 في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم :11 الفصل

  . الشفاهي االختبار إلجراء األولي القبول اختبار

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال :12 الفصل

 الثالثين يساوي النقاط من مجموع على يتحصل لم إن

 االختبارين إلى بالنسبة األقل على نقطة (30)

 أكثر أو مترشحان تحصل وإذا .(الكتابي و الشفاهي)

 االختبارات جميع في النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون

 المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال :13الفصل

 وال نشريات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طيلة

 لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند اي وال مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة

 تم غش محاولة او غش كل عن ينتج :14 الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 وإلغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها التي االختبارات

 إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس

 السلطة من قرار بمقتضى الحرمان هذا ويتم .الحق

 القيم قبل من مفصل تقرير اعداد ويتم .لذلك المؤهلة

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :15الفصل

 االختبار لمعدل النهائي الحاصل بحس تفاضليا

 المترشحين في قائمتين وتقترح والشفاهي الكتابي

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين

  :االصلية القائمة-أ

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء على تتضمن

 النهائي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود وفي المترشح عليه تحصل الذي

  .للتناظر المعروضة

  :التكميلية القائمة -ب

 أقصى على %50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 عملهم بمراكز يلتحقوا لم والذين الناجحين المترشحين

.  

 األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :16 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

 بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب الخارجية المناظرة

 رئيس قبل من العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .البلدية

 األصلية بالقائمة بالتصريح البلدية تقوم : 17 الفصل

 .عملهم بمراكز لاللتحاق بها المسجلين واستدعاء

 تقدير أقصى على يوما (30)ثالثون اجل انقضاء وبعد

 تتولى ، األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة

 االلتحاق عليهم بان بالتسليم اإلشعار مع الوصول

 (15) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملهم بمراكز

 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

  . التفاضلي الترتيب حسب

 على أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  . األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

 الرسمية بالجريدة القرار اهذ ينشر :18 الفصل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

  


