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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  تونس

  

 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 46 دعد قرار

 المباني وضعيّة بتسوية يتعلّق بقرار يتعلق 2020

  البناء لرخص والمخالفة المنجزة

  قــــــرار

  المباني وضعيّة بتسوية يتعلق

  البناء لرخص والمخالفة المنجزة

  االطالع بعد المدينة شيخة تونس بلديّة رئيسة إنّ 

  الدستور، من 132 الفصل على

 األساسي القانون من 391و 237و 4 الفصول لىوع

 2018 ماي 9 في المؤرّخ 2018 لسنة 29عدد

  المحليّة، الجماعات بمجلّة والمتعلّق

 31 في المؤرّخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى

 المحاسبة مجلّة بإصدار والمتعلّق 1973ديسمبر

  العموميّة،

 في المؤرّخ 1994 لسنة122 عدد القانون وعلى

 التّرابيّة التّهيئة مجلّة بإصدار والمتعلّق 1994 نوفمبر28

  تّممته، أو نّقحته التي النّصوص وجميع والتّعمير

 27 في المؤرّخ2015 لسنة11 عدد القانون وعلى

 المباني وضعيّة بتسوية والمتعلّق  2015 أفريل

  البناء، لرخص والمخالفة المنجزة

 المؤرّخ 2016 لسنة  805 عدد الحكومي األمر وعلى

 المعاليم تعريفة بضبط والمتعلّق2016 جوان 13 في

  استخالصها، في المحلّية للجماعات المرّخص

 المؤرّخ2017  لسنة  891 عدد الحكومي األمر وعلى

 مراجعة على بالمصادقة والمتعلّق2017 أوت  9 في

  .تونس لبلدية العمرانية التّهيئة مثال

 2020 لسنة رّابعةال العادية الّدورة جلسة محضر وعلى

  ،2020 نوفمبر 20 بتاريخ المنعقد البلدي للمجلس

  :يلي ما قررت

  عاّمة تدابير:األوّل الباب

 استثنائيّة تدابير اعتماد الى القرار هذا يهدف:أوّال

 لمقتضيات والمخالفة المنجزة المباني وضعيّة لتسوية

 منها أجزاء أو ببنايات األمر يتعلق لم ما البناء رخص

  الخاضعة واألراضي العموميّ  الملك فوق ةمقام

  .باتّا قضائيّا حكما بشأنها الصّادر أو خاصّة لتراتيب

 التي المباني على اإلستثنائيّة التّدابير تنسحب : ثانيا

 تاريخ قبل بنائها أشغال أوقف أو بنائها أشغال انتهت

  .القرار هذا نشر

 رارالق هذا مقتضيات معنى على بالمخالف يقصد: ثالثا

  .له المسندة البناء رخصة مخالفة تعّمد من كل

 إضفاء القرار هذا معنى على بالتّسوية يقصد: رابعا

 لمقتضيات خالفا المقامة البناية على القانونيّة الصّبغة

 تكون أن ويمكن لصاحبها، المسندة البناء رخصة

  .جزئيّة أو كليّة التّسويّة

  اتهاوإجراء التّسوية شروط في:الثّاني الباب

 ملّفات قبول باب فتح إشهار البلديّة وتتولى:خامسا

  .إعالميّة بالغات خالل من وختمه التّسوية طلبات

 المخالفة بنايته وضعيّة تسوية في يرغب شخص لكل

 لدى إيداع وصل مقابل بملفّ  يتقّدم أن البناء لرخصة

  .اإلشهار هذا تاريخ من سنتين أقصاه أجل في البلديّة

 الوثائق التّسويةعلى ملف يحتوي أن يجب:سادسا

  : التّالية

 بهوية المتعلّقة المعطيات يتضمّن التّسوية في مطلب-

  المرتكبة، المخالفات ضمنه يعّدد التّسوية، طالب

 قانونيّة وثيقة أو استحقاقيّ  حكم أو ملكيّة شهادة-

 موضوع العقار على التّسوية طالب حقوق تثبت أخرى

  الطّلب،
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   البناء، صةرخ قرار من نسخة-

   األصلّي، الهندسي المثال-

 غير أو المبنيّة العقارات على المعلوم خالص يفيد ما-

  الحال، حسب المبنيّة

 الّضريبة أو الّدخل على بالّضريبة التّصريح إيداع وصل-

  الّشركات، على

 تثبت عليه، مصادق مراقبة مكتب من مسلّمة شهادة-

  الحاليّة، وضعيّته في البناء متانة

 في المدنيّة الحماية مصالح من مسلّمة شهادة-

 الّسالمة لشروط الحاليّة وضعيّته في البناء احترام

 الستقبال المعّدة أو الجماعيّة للمباني بالنّسبة وذلك

  العموم،

 المباشرين لألجوار باإلمضاء معرّفة الكتابيّة الموافقة-

 المالكين وجميع المواجهين، األجوار االقتضاء وعند

 حال في التّسوية على المشاعة، للعقارات لنّسبةبا

 مسافات التّسوية طلب موضوع البناء احترام عدم

 مبدئ اعتماد مع القانونيّة، أو فيها المرّخص اإلرتداد

 ما أو المباشرين، لألجوار بالنّسبة بالمثل المعاملة

 المذكورين األجوار هوية على اإلستدالل استحالة يفيد

 موافقة على الحصول استحالة أو همإقامت مقرّات أو

  المشاعة، للعقارات بالنّسبة المالكين جميع

 طرف من معدّ  (05) نظائر خمسة في فنّيا ملّفا-

 المهندسين بجدولهيئة مرّسم معماريّ  مهندس

  : يتضمّن المعماريّين

 مستخرج على1/5000 بمقياس للعقار موقعيّ  مثال *

  .التّهيئة مثال من

 وحدود اإلتّجاه به يوضّح 1/500 اسهمقي جملي مثال *

 موضوع والبنايات البنايات تركيز وموقع العقار وأبعاد

  وحجمها، تنظيمها وكذلك التّسوية طلب

 المقاطع وأمثلة الطّوابق لمختلف تفصيليّة أمثلة *

 فما 1/100 بمقياس الواجهات وكذلك لألطوال المحّددة

  ته،تسوي المزمع البناء خاصّة بها يوضّح فوق،

 وإعداد التّسوية مطالب قبول البلديّة تتولّى:سابعا

  :على وتحتوي ملفّ  بكل ترفق فنّية جذاذات

  البناية، موقع•

 والتّراتيب البناية بها توجد التي المنطقة صبغة•

  بها، المتعلّقة العمرانيّة

  المرتكبة، المخالفات•

 التي التّسوية لملّفات وبالنّسبة ذلك على وعالوة

 المرّخص اإلرتداد لمسافات المخالفة البناياتب تتعلّق

 على اإلستدالل استحالة يفيد بما أدلي والتي فيها

 لبناياتهم المواجهين أو المباشرين األجوار هويّة

 الحصول استحالة أو البناء رخصة لمقتضيات المخالفة

 للعقارات بالنّسبة المالكين جميع موافقة على

 الجملي المثال قتعلي البلديّة تتولى المشاعة،

 المنصوص الفنّية والجذاذة سادسا عليه المنصوص

 البلديّة بمقرّ  شهر لمّدة القرار هذا في سابعا عليها

 يدعوهم إعالن ينشر كما باألمر المعنيّون عليها ليطلع

 اإلتّصال وبوسائل يوميّة بجريدة عليها لإلطّالع

  .ةالرّسميّ  اإلجتماعي التّواصل وبوسائل اإللكترونيّة

 يمكن أعاله، عليها المنصوص التّعليق فترة وخالل

 ملفّ  موضوع للبناية المواجهين أو المباشرين لألجوار

 بدفتر مالحظاتهم أو اعتراضاتهم التّسوية،تدوين

 توجيه أو البلديّة بمقر للغرض المفتوح اإلستقصاء

  .إليها الوصول مضمون مكتوب

 جراءاتإ استكمال بمجرّد البلديّة تتولّى: ثامنا

 ملفات عرض اإلقتضاء، وعند اإلستقصاء أو اإلستشارة

 بها المتعلّقة اإلستقصاء مندفتر ومستخرج التّسوية

  .الرّاي إلبداء للغرض تحدث خاصّة لجنة على

 التّسوية ملّفات في رأيها الخاصّة اللّجنة تبدي: تاسعا

 توصّلها تاريخ من شهرا أقصاه أجل في عليها الواردة 

  .بالملفّ 

 في فائدة يرى شخص كل استدعاء لرئيسها ويمكن

 عند إضافيّة ميدانيّة معاينات بإجراء اإلذن أو حضوره

  .اإلقتضاء

 جلسة بمحضر رأيها الخاصّة اللّجنة تضمّن: عاشرا

 إلى يوما عشر خمسة أقصاه أجل المحضرفي ويوّجه

  .البلديّة رئيس

 أقصاه أجل في البلديّة رئيس يتّخذ: عشر حادي

 محضر توصّله تاريخ  من(15)يوما عشر خمسة

 لرأي مطابقة التّسوية في فرديّة قرارات الجلسة،
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 على الحقا القرارات هذه وتعرض الخاصّة اللّجنة

  .لإلعالم البلديّ  المجلس

 في المتّخذ بالقرار المخالف إعالم يتم: عشر ثاني

 الوصول مضمون مكتوب بواسطة التّسوية ملفّ  شأن

 عشر خمسة يتعّدى ال أجل في وغبالبل اإلعالم مع

  : دعوته وتتم القرار اتخاذ تاريخ من (15)يوما

 تسوية قبول حال في التّسوية قرار لتسلّم إّما(1

 الماليّة الغرامات خالص بعد البناء كامل وضعيّة

 القرار هذا من عشر الرّابعة للفقرة طبقا المستوجبة

 ربقرا إعالمه تاريخ من شهرا يتعّدى ال أجل في

  .التّسوية

 البناء أجزاء جميع هدم في قرار باتّخاذ إلعالمه أو(2

 ال أجل في وذلك نفقته على للتّسوية القابل غير

 وقبل الهدم قرار تبليغه تاريخ من شهرين يتعّدى

 وبعد المقبولة، األجزاء في التّسوية قرار من تمكينه

  .المستوجبة الغرامات خالص

 البناء أجزاء جميع هدم في قرار باتّخاذ إلعالمه أو(3

 شهرين يتعّدى ال أجل في وذلك نفقته على المخالف

  .الهدم قرار تبليغه تاريخ من

  المالية الغرامات: الثالث الباب

 التّسوية، قرار تسليم قبل البلديّة تتولى: عشر ثالث

 تستخلص التّسوية طالب على ماليّة غرامة توظيف

 باقي لىع عالوة وذلك وصل مقابل محاسبها لدى

 الجاري للّتشريع طبقا المستوجبة البناء رخصة معاليم

  .العمل به

 تمّت التي للمباني بالنّسبة الماليّة الغرامات وتحتسب

 على جزئيّا أو كلّيا وضعيّتها تسوية على الموافقة

 للمساحة المضافة المغطّاة المبنيّة المساحة أساس

  : يلي كما وذلك فيها المرّخص المغطّاة

 للّسكن المخصّصة الّسكنية الصّبغة ذات بناياتال-1

  : الخواصّ  طرف من والمنجزة الفردي

  .المضاف الواحد المربّع للمتر د 35-

 للّسكن المّخصصة الّسكنية الصّبغـة ذات البنايات-2

  : العقاريّين الباعثيـن طرف مـن والمنجـزة الفردي

 تجاوز عدم حال في المضاف المربّع للمتر د 300-

 المساحة من %10 المضافة المغطّاة مساحةال

  .فيها المرّخص

 المساحة تجاوز حال في المضاف المربّع للمتر د 500-

  .فيها المرّخص المساحة من % 10 المضافة المغطّاة

 متعّددة أو الجماعي للّسكن المخصّصة البنايات-3

 الباعثين أو الخواصّ  طرف من والمنجزة الوظائف

  : العقاريّين

 تجاوز عدم حال في المضاف المربّع للمتر د 500-

 المساحة من %10 المضافة المغطّاة المساحة

  .فيها المرّخص

 المساحة تجاوز حال في المضاف المربّع للمتر د 700-

  .فيها المرّخص المساحة من % 10 المضافة المغطّاة

  : الّسياحي لإلستعمال المخصّصة البنايات-4

 تجاوز عدم حال في افالمض المربّع للمتر د 100-

 المساحة من %10 المضافة المغطّاة المساحة

  .فيها المرّخص

 المساحة تجاوز حال في المضاف المربّع للمتر د 150-

  .فيها المرّخص المساحة من % 10 المضافة المغطّاة

  : الصّناعي لإلستعمال المخصّصة البنايات-5

 تجاوز عدم حال في المضاف المربّع للمتر د 50-

 المساحة من %10 المضافة المغطّاة لمساحةا

  .فيها المرّخص

 المساحة تجاوز حال في المضاف المربّع للمتر د 80-

  .فيها المرّخص المساحة من % 10 المضافة المغطّاة

 لرخصة المخالفة المباني الماليّة الغرامات من وتعفى

 تجاوز دون الطّوابق وعدد العلوّ  حيث من البناء

 الموافقة تّمت والتي فيها المرّخص اةالمغطّ  المساحة

  .جزئيّا أو كلّيا وضعيّتها تسوية على

  انتقاليّة تدابير : الرّابع الباب

 ضدّ  الصّادرة الهدم قرارات تنفيذ يعلّق: عشر رابع

 تسوية بمطالب أصحابها تقّدم بمجرّد وذلك المخالفين

  .القرار هذا أحكام معنى على

 تسوية بمطلب ميتقدّ  لم مخالف كل: عشر خامس

 هذا من الخامسة بالفقرة عليها المنصوص اآلجال في

 للفقرة وفقا إليه دعوته تمّت لما يستجب لم أو القرار

 القانونيّة اإلجراءات تنفيذ مواصلة يتمّ  عشر الثّالثة

  .شأنه في المتّخذة العمل بها الجاري
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 العمل به الجاري التّشريع مراعاة مع: عشر سادس

 في المعتمدة العمرانيّة التّراتيب إدراج ديةالبل تتولّى

 األولى بالفقرتين إليها المشار المباني وضعيّة تسوية

 وأمثلة العمرانيّة التّهيئة بأمثلة القرار هذا من والثّانية

  .بالنّظر لها الراجعة التّفصيلية التّهيئة

 في المتّبعة العمرانيّة التّراتيب تعوّض أن يمكن وال

 العمرانيّة التّراتيب آليّا المباني هذه وضعيّة تسوية

  .بها الموجودة المنطقة كامل على المنطبقة

   في تونس،

  بلدية رئيس     
  الرحيم عبد بن  سعاد

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

  الجديدة

  

 20  في مؤرخ 2020   لسنة 85 عدد مداوالت

 الدورة من بمستخرج يتعلق 2020 ديسمبر

 2020 لسنة البلدي للمجلس الثالثة االستثنائية

 غير المساعدات منح اتفاقية على بالمصادقة يتعلق

  التوسع بمناطق البلدية  االستثمارات لتمويل الموظفة

 اتفاقية على المصادقة باإلجماع المجلس أعضاء قرر

 االستثمارات لتمويل الموظفة غير المساعدات منح

  أد 750 قدرها بإعتمادات التوسع بمناطق البلدية

  

  بلدية رئيس
  العويني  خالد

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

  فوشانة

  

 جانفي 10  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 الى للترقية بالملفات داخلية بمناظرة يتعلق 2021

  أول تقني رتبة

 في مؤرخ فوشانة بلدية رئيس من قــرار

 داخلية ناظرة بفتح يتعلق.........................

 التقني بالسلك أول تقني تبةر إلى للترقية بالملفات

 فوشانة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  فوشانة بلدية رئيس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

 لسنة 29 عدد األســــــــاسي القـــــــانون على و

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المـــــؤرخ 2018

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد قانونال على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في لمؤرخ1999 لسنة 821 عدد راألم على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 و تممته أو نقحته التـــــــــي النصوص جميع

 المـــــــــؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خــــــــــاصة

  .2009 جانفي 21 في

 في المؤرخ 2016 لسنـة 600 عـدد األمـر وعلى      

  .فوشانة بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في

  .أعضائها

 المؤرخ 2020 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى

 رئس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضاءها و ومةالحك

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 في المؤرخ فوشانة بلدية رئيس قرار على و

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق ..........................

 أول تقني رتبة إلى للترقية اتبالملف الداخلية المناظرة

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة

  يلي مــــا قــــــرر
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 15 يوم لفائدتها و فوشانة ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 مارس

 كالمشتر اإلداري بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .واحدة بــــــخطة

 فيفري 15 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

2021.  

  بلدية رئيس
  شريمة بن  نورالدين

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

  قرمبالية

  

 جانفي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار تعلقي 2021

 بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  2021 سنة بعنوان قرنبالية

 جانفي 26 في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من قـــــــرار

 لترقيةل بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية

 قرنبالية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  قرنبالية، بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

    محلية،ال

 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 رسبتمب 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

     .قرنبالية بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

 جانفي 26 في المؤرخ ليةقرنبا بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان قرنبالية بلدية

 لبلدية األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .قرنبالية

 لسنة البلدية بميزانية المرصودة االعتمادات وعلى

2021.  

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 26 يوم ولفائدتها قرنبالية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية وااليام 2021 مارس

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 شغورها سد المرادة الخطط عدد حدد :2الفصل

  .(2) بخطتين

  .2021 فيفري 26 يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

  .المحلية للجماعات

   :في قرنبالية

  

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم

  



 

  745صفحـة   2021مارس  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   11عـــــدد 

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

 جانفي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  .2021 سنة بعنوان قرنبالية

 جانفي 26 في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من قـــــــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة تحبف يتعلق 2021

 بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  .2021 سنة بعنوان قرنبالية

  قرنبالية، بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ايم 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 دعد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

     قرنبالية، بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  .موميةالع لإلدارات

 جانفي 26 في المؤرخ قرنبالية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة بعنوان قرنبالية بلدية لفائدة

 لبلدية األعوان مجموع راربق الحاصل الشغور وعلى

  .قرنبالية

 لسنة البلدية بميزانية المرصودة االعتمادات وعلى

2021.  

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 26 يوم ولفائدتها قرنبالية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية وااليام 2021 مارس

 بالسلك تشارمس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 بخطة شغورها سد المرادة الخطط عدد حدد :2الفصل

  .واحدة (1)

  .2021 فيفري 26 يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

  .المحلية للجماعات

  2021 جانفي 26 :في قرنبالية

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم

  

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

 جانفي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  2021 سنة بعنوان قرنبالية

          

 جانفي 26 في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من ـــرارقــــ

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية

 قرنبالية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  قرنبالية، بلدية رئيس إن
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   الدسـتـور، على االطالع 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 ةاإلداري الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

     .قرنبالية بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية باالنتدا

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى ثنائيةاالست

  .العمومية لإلدارات

 جانفي 26 في المؤرخ قرنبالية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان قرنبالية بلدية

 لبلدية األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .قرنبالية

 لسنة البلدية بميزانية المرصودة االعتمادات وعلى

2021.  

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 26 يوم ولفائدتها قرنبالية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية وااليام 2021 مارس

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 شغورها سد المرادة الخطط عدد حدد :2الفصل

  .(2) بخطتين

  .2021 فيفري 26 يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

  .المحلية ماعاتللج

  2021 جانفي 26 :في قرنبالية

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم

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

 جانفي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية

 لديةب لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  .2021 سنة بعنوان قرنبالية

 جانفي 26 في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من قـــــــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية

 قرنبالية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  رنبالية،ق بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

     قرنبالية، بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 يف

   بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب



 

  747صفحـة   2021مارس  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   11عـــــدد 

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

 جانفي 26 في المؤرخ قرنبالية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

  للترقية بالملفات

 اإلداري سلكبال تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية

 قرنبالية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

 لبلدية األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى 

  .قرنبالية

 لسنة البلدية بميزانية المرصودة االعتمادات وعلى 

2021.  

  :يـلـــي مـــا قــــــرر

 26 يوم ولفائدتها قرنبالية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية وااليام 2021 مارس

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 شغورها سد المرادة الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(2) بخطتين

  .2021 فيفري 26 يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 صلالف

  .المحلية للجماعات

  2021 جانفي 26 :في قرنبالية

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم

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

 جانفي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021

 كبالسل مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك االداري

  2021 سنة بعنوان قرنبالية

 جانفي 26 في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من قـــــــرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية

 قرنبالية ديةبل لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

  قرنبالية، بلدية رئيس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

     قرنبالية، بلدية بإحداث

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

   بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  ة،العمومي لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

 جانفي 26 في المؤرخ قرنبالية بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

  للترقية اتبالملف

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية

 قرنبالية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان



 

  11عــــــدد   2021مارس  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   748صفحــة 

 لبلدية األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .قرنبالية

 لسنة البلدية بميزانية المرصودة االعتمادات وعلى 

2021.  

  :يـلـــي مـــا قــــــرر

 26 يوم ولفائدتها قرنبالية ببلدية تفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية وااليام 2021 مارس

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

2021.  

 بثالثة شغورها سد المرادة الخطط عدد حدد :2الفصل

  .خطط (3)

  .2021 فيفري 26 يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :4 الفصل

  .المحلية للجماعات

   2021 جانفي 26 :في قرنبالية

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم

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

  الفحص

  

 جانفي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

  بقرار يتعلق 2021

  ــــــرارقـــــــــــــ

  الفحص بلدية رئيس إن

  الدستور على اإلطالع 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 ماعاتوالج 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 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  .الفحص بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة نقحته أو تممته التي النصوص جميع

  .2009 جانفي 12 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد واألمر

 ترقيةوال اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019

  .والترسيم

 حول 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد والمنشور

 وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق كيفية

  .البلديات في والترسيم والترقية اإلنتداب

 المتعلق 2020 ديسمبر 11 في المؤرخ القرار وعلى

 متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح

 العمومية لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك عام

   . الفحص بلدية لفائدة

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 والمتعلقة 25/01/2021 بتاريخ المنعقدة الفحص

 رتبة الى اإلستثنائية للترقية ئيةالنها بالنتائج بالتصريح

  .عام متصرف

    يلي ما قرر

 المنصوري العباسي السيد يرتقي :األول الفصل

   .عام متصرف رتبة الى الفحص ببلدية  رئيس متصرف

 سنتان مدته لتربص باألمر المعني يخضع :2 الفصل

   .25/01/2021 من إبتداءا

  ................:في الفحص

  

  بلدية رئيس   
  السعيدي  لطارقا

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

 فيفري 22  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

  بقرار يتعلق 2021

 ..…………..… في مؤرخ الفحص بلدية رئيس من قرار

 العملة إلدماج المهني اإلمتحان بإلغاء يتعلق



 

  749صفحـة   2021مارس  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   11عـــــدد 

 مساعد رتبة في 9 و 8 للصنفين المنتمين المترسمون

 العمومية داراتلإل المشترك التقني بالسلك تقني

  . 2021 سنة بعنوان الفحص بلدية لفائدة

    الدستور على اإلطالع بعد الفحص بلدية رئيس ان

 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 ضبطب المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  . 2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1941 ماي 22 في المؤرخ األمر وعلى

  . الفحص بلدية باحداث

 لسنة المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

 بضبط المتعلق و 1985 اكتوبر 05 في المؤرخ 1985

  . الموظفين اطارات ضمن العملة بعض ادماج شروط

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري

   العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 جانفي 26 في المؤرخ الفحص بلدية رئيس قرار وعلى

 العملة إلدماج المهني االمتحان بفتح والمتعلق  2021

 تقني مساعد رتبة في 9و 8 للصنفين المنتمين

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان الفحص بلدية

 رئيس بإعتباره الفحص بلدية رئيس السيد رأي لىوع

  المناظرات لجنة

   مـــايــلي قــــرر 

 العملة إلدماج المهني اإلمتحان إلغاء : وحيد فصل

 مساعد رتبة في 9 و 8 للصنفين المنتمين المترسمون

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 المؤرخ رالقرا بمقتضى والمفتوح 2021 سنة بعنوان

         .2021 جانفي 26 في

  2021 فيفري 23 :في الفحص

  بلدية رئيس    
  السعيدي  الطارق

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

  الماتلين

  

 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية

  العمومية لإلدارات ركالمشت

 24 في مؤرخ المــاتلين بلدية رئيــــس من  قــــــــــرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية

  .العمومية لإلدارات المشترك

  الماتلين، بلدية رئيـــــــــــس إن

   ر،الدستو على االطـــــــالع بعد

 2018 لسنة 29 عــــــدد األساسي القــــــانون وعلى

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المــــؤرخ

  .المحلية الجمــــــاعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمـــــؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصـــــوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات لعموميةا

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1967 مـــــاي 03 في المــــؤرخ األمــــر وعلى

  .المــــاتلين بلديـــة بإحـــداث المتعلـــق

 في ـؤرخالمـــ 2019 لسنة 291 عــــدد األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلـــق 2019 مــــارس 22

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب



 

  11عــــــدد   2021مارس  5 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   750صفحــة 

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمـــر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 ماتلينال بلدية رئيس السيــد قـــرار وعلى

 المتعلق 2021 فيفري 24 في المؤرخ 01/2021عدد

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى

  .البلديات لفائدة العمومية لإلدارات

  :مايلــــي قـــــرر

 أفريل 15 يوم الماتلين ببلدية يفتــــح :األول الفصل

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021

 المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(1) واحدة

 15 يوم الترشحــــات قائمة ختـــــم يقع :3 الفصل

  .2021 مارس

 الرسمية بالجريدة القرار ــذاه ينشر :4 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :المـــاتلين

  بلدية رئيس
  زغبيب حمدي

  

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

 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق  يتعلق بقرار يتعلق

 رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  العمومية لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك

   قـــــــرار

 24 في مـــــؤرخ المــــاتلين بلدية رئيـــــس من

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 فيفــــــري

 رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .البلديات

  الماتلين، بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطــــــــالع وبعد

 لسنـــــة 29 عـــــدد األســـاسي القـــانون وعلى

 المتعلق 2018 مــــــاي 09 في المــــؤرخ 2018

  .المحلية الجماعـات بمجلة

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــــدد القــــانون وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 المحلية والجماعــــات الدولة ألعوان لعاما

 اإلدارية الصبغة ذات العمــــوميـــة والمـــؤسسات

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

  ،2011 سبتمبر

 1967 مــــــاي 03 في المـــــــؤرخ األمـــــر وعلى

  .المــــاتلين بلديــــة داثبإحـــــ المتعلـــــق

 في المـؤرخ 2019 لسنـــة 291 عــدد األمـــر وعلى

 وآليات صيغ بضبـــط المتعلق 2019 مـــــــارس 22

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 25 في المــــــؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

   العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا

 2020 لسنة 84 عـــدد الرئـــــاسي األمــــر وعلى

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في المؤرخ

  وأعضائها، الحكومة

  :مايلي قــــــرر

 بالملفــــات الداخلية المنــــاظرة تنظــم - :األول الفصل

 اإلداري بالسلك سرئي متصرف رتبة إلى للترقيــــة

   القرار، هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يتــــرشح أن يمكن :2 الفصل

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 إليه المشار العمـــــومية لإلدارات المشترك اإلداري

 رتبهم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله

 األقل على أقدميــــة سنـوات (5) شرط فيهم لمتوفروا

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في

 بالملفات الداخلية المنــــاظرة تفتــــح :3 الفصل

 المعنية البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها المشار

 المتصرفيــــن مجموع من األقل على ? 35 بنسبة

 المنصوص لشروطا فيهم تتوفر الذين المستشارين
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 المحلية الجماعة إلى بالنظر والراجعين أعــاله عليها

  .سواهم دون

  :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ــ

  الترشحات، قائمة غلق تـــــــاريخ ــ

  .المناظرة لجنة اجتماع تــــــاريخ ــ

 للمناظرة المتـــــرشحيــن على يجب :4 الفصل

 لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن الهأع إليها المشار

  :التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية

   ذاتية سيرة ــ

 قام التي للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف ــ

  باإلدارة، المترشح بها

 يتضمن المترشح قبل من إعـــداده يتم تقرير ــ

 السابقتين السنتين خالل بها قام التي األنشطة

   المشــاركة) المناظرة فتح لسنة

 من نسخ االقتضاء وعند (....محاضرات ملتقيات، في

  .والمنشورات والبحوث األعمال

 اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون

  .المترشح إليها ينتمي التي

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجـــوبا يرفض -5 الفصل

 سجيلالت تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تــاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 المنــــاظرة لجنــــة تركيبــــة تضبـــط -6 الفصل

 وزير قــرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية

  .والبيئة المحلية الشؤون

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -  

  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول

 طبقا المترشحيـــــن وترتيب الملفـــــات تقييــــــم - 

  .الغـــــــرض في المحددة للمقاييـــــــس

 يمكن الذين المترشحين قـــــائمة اقتـــــــراح ــ

  .قبولهم

 إليها ينتمي التي اإلدارة رئيــــس يتـــــولى -7 الفصل

 بها قام التي شطةاألن في تقرير تقديم المترشح

 فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح

  :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظيـــــم ــ

  الخدمة، نوعيــــة ـ

   والبحوث، والـــــتأطير التكـــوين أعمـــال ــ

  عليها، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ــ

 (0) الصفر بين يتراوح عددا المترشح إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 إليها المشار المنــــــاظرة لجنــة تتـــولى -8 الفصل

 هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم أعاله

 الجدارة حسب المترشحيــــن وتـــرتيب القــــرار

 المتحصل األعـــــداد مجمـــــوع على باالعتمــــاد

 سد المراد الخطط عدد حدود وفــــــي عليــها

 أوعـدة مترشحـــــــان تحصل وإذا شغـــــورها

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

 هـــذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبـــرهم األولوية تعطى األقدميـــــة

 الناجحيـــــــن المترشحيـــــن قــــائمة تضبط -9 الفصل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية البلدية

   :في الماتلين

  بلدية رئيس  
  زغبيب حمدي

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

 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 سلكبال متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  البلديات لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

   قـــــــرار

 24 في مـــــؤرخ المــــاتلين بلديــــة رئيـــــس من

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 فيفــــري

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  .لبلدياتا لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

   الماتلين، بلدية رئيس إن

  الدستور، على اإلطـــــالع وبعد
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 لسنة 29 عـــــدد األســـاسي القـــــــانون وعلى

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المــــؤرخ 2018

  .المحليــة الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام ساسياأل النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمـــؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمــــومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1967 مــــــاي 03 في المؤرخ األمـــــر وعلى

  .المــــاتلين يــــةبلد بإحـــــداث المتعلـــــق

 في المـــــؤرخ 2019 لسنة 291 عـــــدد األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبـــط المتعلق 2019 مارس 22

  بالبلديات، والترسيم والترقية

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

   العمومية، لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمــــــر وعلى

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  وأعضائها، الحكومة

  :مايلي قــــــرر

 بالملفات الداخلية المنـاظرة تنظم - :األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية

   القرار، هذا ألحكام وفقا ةالعموميــ لإلدارات

 الداخلية للمنـــــاظرة يتــرشح أن يمكن :2 الفصل

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 أعاله إليه المشار العمـــــومية لإلدارات المشتـــرك

 رتبهم في المترسمون المساعدون المتصرفون

 قلاأل على أقدمية سنوات (5) شرط فيهم والمتــوفر

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتــــح :3 الفصل

 35 بنسبة المعنية البلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 المساعدين المتصرفين مجمـــوع من األقل على ?

 أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر الذين

  .سواهم دون المحلية ماعةالج إلى بالنظر والراجعين

   :القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد ــ

  الترشحات، قائمة غلق تـــــــاريخ ــ

  المناظرة لجنة اجتماع تــــــاريخ ــ

 المشار للمناظرة المتـــــرشحين على يجب :4 الفصل

 البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة المعنية

 للخدمـــات الالزمة بالحجج ومـــدعم مفصل تلخيــص ــ

 بها قام التي االقتضــــــاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من أو اإلدارة

 الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

  العمومية،

 في المترشح تسمية قرار من ألصلل مطابقة نسخة ـ

  الحالية، الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة ــ

  باألمر، للمعنى إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ ـ

 السابقة األخيرة سنوات (05) الخمس خالل العون

 اإلداري الملف خلو تثبت شهادة أو المناظرة فتح لسنة

  تأديبية، عقوبة أي من للمترشح

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نســـخ ــ

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

 عليها المتحصل القيمية الوحدات في النجاح وشهائد

 (05) للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة ــــــواتسنــ

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجـــوبا يرفض -5 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المنـــــاظرة لجنة تركيبــــــة تضبط -6 الفصل

 الشؤون وزير قــــرار ضىبمقت أعاله إليها المشار

  .والبيئة المحلية

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -  

  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول
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 طبقا المترشحيـــــن وترتيب الملفـــــات تقييــــــم - 

  .الغـــــــرض في المحددة للمقاييـــــــس

 يمكن الذين المترشحين قـــــائمة ـــراحاقتــــ ــ

  .قبولهم

 للمترشح المبـــــاشر الرئيس يتـــــولى -7 الفصل

 (0)الصفر بين يتراوح تقييمي عــــــدد إسناد

 بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20)والعشرين

  .لعمله أدائه في وإتقانه

 إليها ــارالمشـــ المنــــــاظرة لجنة تتـــولى -8 الفصل

 طبقا عليها المعـــــروضة الملفات تقييم أعاله

  :التـــــــالية للمقاييس

  للمترشح، العـــامة األقدميــــة ـ

  للمترشح، الرتبة في األقدميـة ـ

  التعليمي، المستوى أو العلمية الشهائد ـ

 من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين ــ

 السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل

 للخمس والمواظبة السيرة ــ المناظرة، فتح لسنة

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (05)

 والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد ــ

  .اعاله 7 بالفصل اليه

 مقاييس إضــــافة المناظرة لجنة ألعضـــاء ويمكـــن

 الضوارب وتضبط لمترشحا رتبة وخصوصية تتالءم أخرى

 .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 إليها المشار المناظرة لجنـــــة تتــــولى -  9 الفصل

 هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم أعاله

 باالعتماد الجـــــدارة حسب المترشحيــن وترتيب القرار

 عدد حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع على

   شغورها سد المراد الخطط

 على مترشحيـــــن عدة أو مترشحـــان تحصل وإذا

 في ألقدمهم األولوية تكون النقاط من المجموع نفس

   تساوت وإذا الرتبة

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه

 الناجحيــــن المترشحين قــــــــائمة تضبط -10 الفصل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية البلدية

   :في الماتلين

  بلدية رئيس  
  زغبيب حمدي

  

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

 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية

  العمومية لإلدارات

   قــــــــــرار

 24 في مـــــــؤرخ المــــــاتلين بلديــــــة رئيس من

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية

  .العمومية داراتلإل

  الماتلين، بلدية رئيس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29 عــــــدد األساسي القــــــانون وعلى

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المــــؤرخ

  .المحلية الجمــــــاعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمـــــؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعــــوان

 النصـــــوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1967 مـــــاي 03 في المــــؤرخ األمــــر وعلى

  .المــــاتلين بلديـــة داثبإحـــ المتعلـــق

 في المــــؤرخ 2019 لسنة 291 عــــدد األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلـــق 2019 مــــارس 22

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب
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 في المـــؤرخ 2020 لسنة 115 عـــــدد األمـــر وعلى

 األساسي النظــام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسـلك الخاص

 المــاتلين بلدية رئيــــس السيــــد قــــرار وعلى

 المتعلق 2021 فيفري 24 في المؤرخ 03/2021عـــدد

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى

  .البلديات دةلفائ العمومية لإلدارات

  :مايلــــي قـــــرر

 أفريل 17 يوم المــــاتلين ببلدية يفتـــــح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة المـــوالية واأليام 2021

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبـــة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 بخطة ورهاشغ سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .(1) واحدة

 17 يوم الترشحــــات قائمة ختـــــم يقع :3 الفصل

  .2020 مارس

 الرسمية بالجريدة القرار هــذا ينشر :4 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :الماتلين

   

  بلدية رئيس
  زغبيب حمدي

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

  مساكن

  

 2021 فيفري 28  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 سنة بعنوان اإلستثنائية الترقية بنتائج لتصريحبا يتعلق

  مساكن ببلدية عام متصرف رتبة إلى 2021

 01 في المؤرخ مساكن بلدية رئيس قرار بمقتضى?

 متصرف رتبة إلى إستثنائية ترقية تسند 2021 مارس

 إلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  . 2021 مارس 01 من إبتداءا الشويخ مكرم السيد

 29 في المؤرخ 2020 لسنة    30 عدد القرار يلغى?

  . 2020 ديسمبر

  بلدية رئيس
  علية  دمحم

  

  الكبرى القلعة

 فيفري 16  في مؤرخ 2020   لسنة 95 عدد قرار

  رئيس متصرف بتسمية يتعلق 2021

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قرار بمقتضى

   2021 فيفري 17

 رتبة في رئيس، متصرف راهيماب معز السيد يسمى

 لإلدارات االمشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

 بلدية لفائدة 2020 ديسمبر 10 من بداية العمومية

  .الكبرى القلعة

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  مستشارون متصرفون بتسمية يتعلق

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قرار ىبمقتض

   2021 فيفري 17

 في ، ذكرهم اآلتي  المستشارون المتصرفون يسمى

 لإلدارات االمشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

 بلدية لفائدة 2020 ديسمبر 14 من بداية العمومية

   : الكبرى القلعة

  سالمة العزيز عبد-

  عمامو إكرام-

  ةبلدي رئيس  
  الورجيني  سالم

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  رئيس متصرف رتبة في بتسمية يتعلق

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قرار بمقتضى

   2021 فيفري 17

 في ذكرهم، اآلتي المستشارون المتصرفون يسمى

 لإلدارات ركاالمشت اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

 بلدية لفائدة 2020 ديسمبر 10 من بداية العمومية

   : الكبرى القلعة
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  عمار الهادي دمحم-

  السبوعي حنان-

   البلدية رئيس 
  الورجيني سالم

  

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  مستشار متصرف رتبة في بتسمية يتعلق

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قرار بمقتضى

   2021 فيفري 17

 متصرف رتبة في متصرف، خليفة ئام و السيدة تسمى

 العمومية لإلدارات االمشترك اإلداري بالسلك مستشار

 القلعة بلدية لفائدة 2020 ديسمبر 14 من بداية

  .الكبرى

  بلدية رئيس   
  الورجيني  سالم

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  متصرف رتبة في بتسمية يتعلق

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قرار بمقتضى

   2021 فيفري 17

 متصرف رتبة في ذكرهم، اآلتي اإلدارة ملحقو يسمى

 من بداية العمومية لإلدارات االمشترك اإلداري بالسلك

   : الكبرى القلعة بلدية لفائدة 2020 ديسمبر 14

  شواري تركية-

  عياد فوزي-

  بلدية رئيس  
  الورجيني  سالم

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

 2021 فيفري 16  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  رؤساء متصرفون بتسمية يتعلق

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدية رئيس من قرار بمقتضى

   2021 فيفري 17

 في ، ذكرهم اآلتي  المستشارون المتصرفون يسمى

 لإلدارات االمشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف بةرت

 بلدية لفائدة 2020 ديسمبر 14 من بداية العمومية

   : الكبرى القلعة

  سالمة العزيز عبد-

  عمامو إكرام-

  بلدية رئيس   
  الورجيني  سالم

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

  الوردانين

  

 جانفي 27  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 وتقنيي محللي بسلك مركزي محلل رتبة الى

 الوردانين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات االعالمية

  2020 سنة بعنوان

  الوردانين، بلدية رئيس إن

  الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات جلةبم المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 1957 جانفي 12 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  .الوردانين بلدية بإحداث المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و ةاإلداري الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و 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

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك

 21 في المؤرخ 2009 نةلس 112 عدد باألمر المتمم

  .2009 جانفي
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 30 في المؤرخ الوردانين بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرات تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2020 نوفمبر

 مركزي محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 العمومية لإلدارات االعالمية وتقنيي محللي بسلك

  .2020 سنة بعنوان الوردانين بلدية لفائدة

 01 في المؤرخ الوردانين بلدية رئيس قرار وعلى

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح المتعلق 2020 ديسمبر

 وتقنيي محللي بسلك مركزي محلل رتبة الى للترقية

 الوردانين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات عالميةاال

  2020 سنة بعنوان

  :يلـــــي ما قــــرر

 15 يوم ولفائدتها الوردانين ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 أفريل

 وتقنيي محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقية

   2020 سنة بعنوان موميةالع لإلدارات اإلعالمية

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2الفصل

  واحدة

  2021 مارس 15 :يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

 الصادر سابقه ويعوض يلغي القرار هذا :4 الفصل

 بالجريدة نشره تم والذي 2020 ديسمبر 01 بتاريخ

  2020 ديسمبر 18 بتاريخ المحلية للجماعات الرسمية

  بلدية سرئي
  منصور  عمر

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

  المديوني قصيبة

  

 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 رئيس من              بقـــــــــــــــــــرار يتعلق 2020

  2020سبتمبر 09 في مؤرخ المديوني قصيبة بلدية

 الخارجية المناظرة  تنظيم كيفية بضبط يتعلق

  اإلداري بالسلك  تصرف كاتب ابإلنتد باالختبارات

 قصيبة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2020 سنة بعنوان المديوني

  المديوني قصيبة بلدية رئيس إن

  ، التونسي الدستور على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون وعلى

  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ ـــونالقانـ وعلى

 النظـــــام بضبط المتعلــق 1983 ديسمبر 12

 و  المحلية الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي

 على و اإلداريـــة الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 2011 تمبرسب 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89 عـ

.  

 06 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد81عـ األمر وعلى

  المديوني قصيبة بلدية بإحلداث المتعلق 1958 مارس

 13 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد834 عـ األمـر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك

 األمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ

 11 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد303عـ األمر وعلى

 رئيـــس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس

  .والبيئة المحلية الشؤون وزير الى الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ ـــدد14عــ

 وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 :بتاريخ المنتخب البلدي سالمجل تنصيب محضر وعلى

  .2018 جوان 21

  :يلي ما قــــــــــرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصل

 تصرف كاتب رتبة في لإلنتداب باإلختبارات الخارجية

  .بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
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 تصرف كتبة إلنتداب الخارجية المناظرة تفتح :2 الفصل

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 أو البكالوريا شهادة على المحرزين للمترشحين

 بالمستوى منظرة تكوينية شهادة أو ، معادلة شهادة

 وثالثين خمسا سنهم تتجاوز لم والذين الذكر، سالف

  .سنة (35)

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير ويتم

 المناضرات الى بالنسبة وذلك تشغيل بمكتب

 هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

  .التسجيل

 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 :3الفصل

  .البلدية رئيس بقرار

  :القرار هذا  ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات ختم تاريخ•

  المناظرة فتح تاريخ•

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 الترشح إستمارة سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة  بواسطة وارسالها

 فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة

  :التالية الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند-أ

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح إستمارة-1

 المناظرات لبوابة األكتروني

  .(( WWW.CONCOURS.GOV.TNالعمومية

  .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة*

 مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة *

  .معادلة بشهادة األجنبية الشهائد الى بالنسبة

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان *

  .وعنوانه

 شهادة او فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة *

 الذي للمترشح بالنسبة 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

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 غلق بعد الورادة أو المعنية للبلدية المركزي الضبط

  .الترشحات قائمة

  :المناظرة في النجاح بعد-ب

 يمض لم (األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون•

  .أشهر ( 03) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون•

  .أشهر (03) ثالثة من أكثر

  .حديثتان شمسيتان صورتان•

 ما أو العلمية ةالشهاد من لًألصل مطابقة نسخة•

  .يعادلها

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة•

 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 ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5الفصل

 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 ارسال تاريخ لتحديد البريد ختم

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :6 الفصل

 رئيس قبل من يةنهائ بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 إليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :7الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله

  :بالخصوص  اللجنة هذه وتتولى المحلية بالشؤون

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح-

    .المناظرة في
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 اإلختبارات سير على واإلشراف الملفات سةدرا-

  .والشفاهية الكتابية

  .الجدارة حسب المترشحين ترتيب-

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح-

 إليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل :8 الفصل    

  :التاليين اإلختبارين على أعاله

  األولي القبول إختبار-

  يالنهائ القبول إختبار-

  :يلي كما اإلختبارين هذين إجراء يتم

  :األولي القبول إختبار-1

  .التونسية باإلدارة يتعلق كتابي إختبار-

  . ساعات 3 :المدة-

  .2 :الضارب-

 صفحات أربع في العربية باللغة اإلختباروجوبا هذا يجرى

 الصفحات اإلعتبار بعين تؤخذ وال تقدير أقصى على

  .صىاألق العدد هذا على تزيد التي

 القبول إختبار في الناجحين المترشحين إعالم ويتم-

 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتيب طريق عن األولي

 النهائي القبول إختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في

  .وتاريخه

 لهذا المصاحب بالملحق األولي اإلختبار برنامج يضبط

  .القرار

  :النهائي القبول إختبار  -2

 البرنامج من يأخذ موضوع ولح شفاهي إختبار-

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال إختيار يقع المناظرة،

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .اثنين على اليه يسند الذي العدد

  :يلي كما اإلختباروالضوارب لهذا المحددة المدة تضبط-

   

                                         ختبارالمدةاإل نوعية

  :شفاهي إختبار            الضارب      النقاط عدد   

 بين  يترواح عدد           دقيقة 20    التحضير*

  1                   (20) والعشرين (0)الصفر

  دقيقة 20  العرض

  دقيقة 20    الحوار

 الفرنسية اللغة أو ربيةالع باللغة اإلختبار هذا ويجرى

  .المترشح إختيار حسب

 إثنين مصححين على  اإلختبارات تعرض :9 الفصل

 (0)الصفر بين يتراوح عدد إختبار كل الى ويسند

  .(20) والعشرين

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

  .المسندين للعددين

 يفوق العددين بين الفارق كان أن ما صورة وفي

 قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)األربع

 مساويا النهائي العدد ويكون أخرين، اثنين المصححين

  .األخيرين للعددين الحسابي للمعدل

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

 رفض األولي القبول إختبار في (20) عشرين على

  .المترشح قبول

 في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم :11 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال :12الفصل

 الثالثين يساوي النقاط من  مجموع على يتحصل لم

 اإلختبارين مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة (30)

  (والكتابي الشفاهي)

 من جموعالم نفس على أكثر أو مترشحين تحصل وإذا

 ألكبرهم األولوية تكون اإلختبارات جميع في النقاط

  .سنا

 المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال :13 الفصل

 وال نشريات وال كتب ال اإلحتبارات إجراء مدة طيلة

 لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند والأي مذكرات

  .ذلك خالل المناظرة

 تم شغ محاولة أو غش كل عن ينتج :14الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 وإلعاء اإلمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها التي  اإلختبارات
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 إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس

  .الحق

 المؤهلة السلطة من قرار مقتضى الحرمان هذا ويتم

   .لذلك

 الممتحن أو القيم قبل من مفصل تقرير إعداد ويتم

  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي

 المترشحين وترتيب المناظرة لجنة تتولى :15الفصل

 اإلختبار لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 المترشحين في قائمتين وتقترح والشفاهي الكتابي

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين

 المترشحين أسماء تتضمن :ليةاألص القائمة-أ

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 المترشح عليه تحصل الذي النهائي للحاصل طبقا

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

  :التكميلية القائمة-ب

 أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 ائمةبالق المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم والذين الناجحين المترشحين

  .عملهم

 والقائمة األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :16الفصل

   المناظرة في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية

 اإلداري بالسلك تصرف كتبة إلنتداب الخارجية

 الجماعة رئيس قبل من العمومية داراتلإل المشترك

  .المحلية

 بالتصريح المعنية المحلية الجماعة تقوم :17الفصل

 لإللتحاق بها المسجلين واستدعاء األصلية بالقائمة

  .عملهــــــم    بمراكز

 تقدير أقصى على (يوما 30) ثالثوم أجل إنقضاء وبعد

 اإلدارة تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه

 اإللتحقا عليهم بأن بالتسليم اإلشعار مع الوصول

 يوما (15)عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز

 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يتعتبرون أو

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية ةبالقائم 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 :18الفصل

                        .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس                                               

  سالم الحاج  رضا دمحم

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

 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 قصيبة بلدية رئيس من بقـــــــــــــــــــرار يتعلق 2020

 بفتح يتعلق  2020 سبتمبر 09 في مؤرخ المديوني

 تصرف كاتب إلنتداب باالختبارات خارجية مناظرة

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك ارياإلد بالسلك

  2020 سنة بعنوان المديوني قصيبة بلدية

  المديوني قصيبة بلدية رئيس إنّ 

  التونسي، الدستور على إطالعه بعد

 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون  على و

  .المحلية الجماعات بمجلة يتعلق 2018 ماي

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ القانــــون وعلى

 النظـــــام بضبط المتعلــق 1983 ديسمبر 12

 و  المحلية الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي

 على و اإلداريـــة الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89 عـ

.  

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عـدد كوميالح األمر وعلى

 النظام بضبط والمتعلق 2020 فيفري 25 في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي

  .العمومية

 06 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد81عـ األمر وعلى

  المديوني قصيبة بلدية بإحداث المتعلق 1958 مارس

 11 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد303عـ األمر وعلى

 صالحيات بعض فويض9بت المتعلق 2016 ارسم

  ، والبيئة المحلية الشؤون وزير الى الحكومة رئيـــس
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات والترسيم والترقية

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى 

 بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر18 في مؤرخال 14 عدد

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق

  . بالبلديات والترسيم والترقية

 المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر وعلى      

  .2020 جوان 21 :بتاريخ

 المنعقدة جلسته في البلدي المجلس مداولة وعلى

  .2019 جويلية 12 :بتاريخ

 بلدية أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل شغورال وعلى

  .المديوني قصيبة

 تصرف كاتب إلنتداب رصدها تم التي اإلعتمادات وعلى

 بميزانية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 لسنة المديوني قصيبة بلدية

 المؤرخ المديوني قصيبة بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 تنظيم كيفية بضبط علقالمت 2020 سبتمبر 09في

 تصرف كاتب إلنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   .2020 سنة بعنوان المديوني قصيبة بلدية

     يلــــــي ما قـــرر

 ولفائدتها المديوني قصيبة ببلدية يفتــح : األول الفصل

 خارجية مناظرة الموالية امواألي 2021 أفريل  01 يوم

 اإلداري بالسلك  تصرف كاتب إلنتداب باإلختبارات

 بلديــــــــة لفائـــــدة العمومية لإلدارات المشتـــرك

  .2020 سنة بعنوان المديوني قصيبة

 : بـــــ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 01   

 يفريف غرة من بداية الترشحات قبول  يقع :3الفصـل

2021  

  .2021 مارس  01  يـــــــــــوم الترشحات ختم

      

  بلدية رئيس     
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

  


