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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  تونس

 لتركيز إجراءات بدليل يتعلق 2020 ديسمبر  10 في مؤرخ 2020 لسنة 59 عدد قرار

  ......................"..................................................................لمتنقّ  مطعم " واستغالل
 مادّي خطأ بإصالح يتعلق 2020 ديسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد مداوالت

 مطعم واستغالل لتركيز إجراءات دليل على المصادقة حول البلدي المجلس مداولة بمضمون

  .................................................................................................................. متنقل
  قرطاج

 المشاريع " لجنة بإحداث يتعلق 2021 أفريل 23 في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

  ...........................................................................مشموالتها و تركيبتها وضبط"التنموية
  الدندان

  داخلية مناظرة فتح  بمقرر يتعلق 2021 أفريل 29  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

  ..........................................2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من للترقية
 للترقية  العملة عدد ضبط بمقرر يتعلق 2021 أفريل 29  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ..............................................................................ةمباشر أعلى صنف إلى صنف من
 االمتحان لجنة تركيبة  بمقرر يتعلق 2021 أفريل 29  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  .............................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من الدندان ببلدية العملة لترقية المهني
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  نابل
 31 بتاريخ نابل بلدية رئيسة بقرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة في مستشارون متصرفون بتسمية يتعلق 2021 مارس

  .......................................................................نابل لبلدية العمومية لإلدارات المشترك
 31 بتاريخ نابل بلدية رئيسة بقرار يتعلق 2021 مارس 30 في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 المشترك بالسلك رئيس مهندس رتبة في أول مهندس بتسمية يتعلق 2021 مارس

  ......................................................................نابل ببلدية العمومية اإلدارات لمهندسي
  قربة

 في مؤرخ قربة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021لسنة  1 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى  االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 لأفري  26

  ........2021 سنة بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس
 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بقـرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 26 في

  ............2021 ةسن بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
 في مؤرخ قربة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 26

  ....2021 سنة انبعنو قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد
 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  2021 أفريل 26 في

  .....2021 سنة بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بقـرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق2021 أفريل 26 في

  ...2021 سنة بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
 مؤرخ قربة بلدية رئيس من بقـرار يتعلق 2021 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 عام مهندس رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 28 في

  ............2021 سنة بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك
 بلدية  أعوان مجموع ضبط بقرار يتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد ارقر

  .....................................................................................................................قربة
 مؤرخ قربة بلدية رئيس نم  بقـرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 رتبة إلى  االستثنائية  للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق  2021 أفريل 26 في

  2021 سنة بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 مؤرخ قربة ديةبل رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق 2021 مارس 05 في

  .قربة بلدية لفائدة  2021 سنة بعنوان لالنتداب الخارجية والمناظرات للترقية الداخلية المناظرة
 قربة بلدية رئيس من بقـرار يتعلق 2021 أفريل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 تقني رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 28 في خمؤر

  .................2021 سنة بعنوان قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 قربة بلدية رئيس من بقــرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أفريل 26  في مؤرخ

  .............قربة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة
 قربة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 أفريل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 للترقية  بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 يلأفر 26  في مؤرخ

  .....................قربة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى
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  بوشراي الشريفات
 الشريفات بلدية رئيس بمن يتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 ماي 03 في مؤرخ يبوشرا

 بوشراي الشريفات بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف 01 عدد

  ...................................................................................................2021 سنة بعنوان
 بلدية رئيس من  بقـــرار يتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 03/05/2021  في مؤرخ بوشراي الشريفات

 ةبلدي لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك "مالية" اختصاص متصرف 01 عدد
  .........................................................................2021 سنة بعنوان بوشراي الشريفات

  بورقيبة منزل
 جماعي قرار من بمستخرج يتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020 لسنة 2 عدد قرار

  .....................................................................................................استثنائية لترقية
 جماعي قرار من بمستخرج يتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020 لسنة 3 عدد قرار

  .....................................................................................................استثنائية لترقية
 لترقية جماعي قرار من بمستخرج يتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020 لسنة 4 عدد قرار

  ..............................................................................................................استثنائية
 اعيجم قرار من بمستخرج يتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020 لسنة 5 عدد قرار

  .....................................................................................................استثنائية لترقية
  تستور

 مناظرة لجنة بتركيبة يتعلق بقرار يتعلق 2021 أفريل 26  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  ............................................رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات داخلية
 تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2021 أفريل 26  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  ..............................رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
  السرس

 ديسمبر 25 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

  .....رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 ديسمبر 28 في مؤرخ بمقرر يتعلق 2020 ديسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

  .............................متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات خليةالدا المناظرة بفتح يتعلق 2020
 ديسمبر 25 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

  .إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 ديسمبر 28 في مؤرخ بمقرر يتعلق 2020 ديسمبر 27  في رخمؤ 2020   لسنة 17 عدد قرار

  ...........................رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020
 ديسمبر 25 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

  ...........متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية ظرةالمنا تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020
 ديسمبر 28 في مؤرخ بمقرر يتعلق 2020 ديسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

  ...........................تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2020
 ديسمبر 25 في مؤرخ بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 4 للصنفين المنتمين العملة إلدماج المهني اإلمتحان برنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020

  ........................................................................................إستقبال عون رتبة في 5و
 ديسمبر 28 في مؤرخ بمقرر يتعلق 2020 ديسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

  .....................تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة بفتح يتعلق 2020
 ديسمبر 28 في مؤرخ بمقرر يتعلق 2020 ديسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

  ...................إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية اظرةالمن بفتح يتعلق 2020
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  نبر
 قرية العمرانية التهيئة مثال بحول يتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

  .............................................................................................نبر لبلدية التابعة مالق
  المكناسي

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقية بالملفات بالملفات الداخلية

  ......................................................................................2021 سنة بعنوان العمومية
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 مارس 2 في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني  رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ...................................................................................................2021 سنة بعنوان
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 مارس 2 في مؤرخ 2021 ةلسن 4 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ......................................................................................2021 سنة بعنوان العمومية
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  ......................................................................................2021 سنة بعنوان العمومية
  سوسة

 المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021   لسنة 38 عدد قرار

  ..................................................................مستشار متصرف رتبة إلى للترقية الداخلية
  هرقلة

 بالملفات  داخلية مناظرة بتأجيل يتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  .............................................2020 سنة بعنوان رئيس معماري مهندس رتبة الى للترقية
  قردان بن

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط علقيت 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 المهندسين بسلك " 1أ" أول معماري مهندس إلنتداب واإلختبارات بالملفات الخارجية

  ............................................. 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين
 بنقـردان بلدية رئيس من بقرار لقيتع 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 "1أ" أول مهندس (01) عدد إلنتداب واإلختبارات بالملفـات خارجية مناظـرة بفتح يتعلق

 بنقردان بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك مدنية هندسة إختصاص

  ...................................................................................................2021 سنة بعنوان
 بنقــردان بلديـة رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 اختصاص متصرف ( 01) عدد النتداب واالختبارات بالملفات خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 بعنوان بنقردان بلدية لفائدة العمومية تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك "وتصرف اقتصاد"

  .......................................................................................................... 2021 سنة
 بنقردان بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 " 3أ" تقني النتداب واالختبارات بالملفات الخارجية المناظرة متنظي كيفية بضبط يتعلق

  ........... 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 بنقردان بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 بسلك " 1أ" أول معماري مهندس النتداب واالختبارات لملفاتبا خارجية مناظرة بفتح يتعلق

  ............................ 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدية لفائدة لإلدارة المعماريين المهندسين
 بلديـة رئيس من بقــرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 01) عدد النتداب واالختبارات بالملفات الخارجية المناظرة يمتنظ كيفيـة بضبط يتعلق بنقــردان

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "وتصرف اقتصاد" اختصاص متصرف (

  ...................................................................................... 2021 سنة بعنوان بنقردان
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 بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد ارقر

 3أ"تقني ( 01) عدد النتداب واالختبارات بالملفات خارجية مناظـرة بفتح يتعلق بنقــردان

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك ميكانيكية هندسة إختصاص"

  ...................................................................................... 2021 سنة بعنوان بنقردان
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  القــــرارات
 

      

  

  

  المحلية الجماعات
  

  تونس

  

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار

  . " متنقّل مطعم " واستغالل لتركیز إجراءات بدلیل یتعلق

  "تنقلم مطعم" واستغالل لتركیز إجراءات دلیل

  عامة أحكام :األول العنوان

 مطعم" استغالل شروط ضبط إلى الدلیل ھذا یھدف  :1 الفصل

 األطعمة لبیع للغرض مھیأة عربة متن على العام بالملك "متنقل

 ما وفق و والمثلجات والعصائر الكحولیة غیر والمشروبات السریعة

 فصولال وتضبط العام؛ للطریق الوقتي لإلشغال التراتیب تقتضیھ

 صحة وحفظ السالمة لضمان توفرھا الواجب الشروط الموالیة

  .المستھلك

 "متنقل مطعم" استغالل نشاط لتعاطي الترخیص یسند  :2 الفصل

 علیھا المنصوص للشروط فیھم تتوفر الذین الطبیعیین لألشخاص

 فیھ المرخص النشاط یكون ال أن على الدلیل ھذا من 4 بالفصل

  .المكان بنفس اجدةالمتو لألنشطة مماثال

 ممارسة في یرغب طبیعي شخص كل على یتعین  :3 الفصل

 لدى یودع أن الدلیل ھذا من األول بالفصل علیھ المنصوص النشاط

 ترابیا والمختص الوحید المخاطب بمھمة المكلف المالیة قابض

 المؤرخ 2000 لسنة 2475 عدد باألمر علیھ المنصوص التصریح

 المشاریع لبعث الموحد باإلجراء متعلقوال 2000 أكتوبر 31 في

 الشروط كل باحترام باإلمضاء معرف كتابي التزام الفردیة

 اإلدارة من سحبھ یتولى أنموذج حسب الدلیل بھذا علیھا المنصوص

  .األنترنات شبكة من أو المعنیة البلدیة

  واالستغالل باإلسناد المتعلقة الشروط :الثاني العنوان

 على الحصول في یرغب الذي الطبیعي الشخص على :4 الفصل

   :"متنقل مطعم" استغالل رخصة

  التونسیة، للجنسیة حامال  یكون أن-

 تقدیم تاریخ في األقل على عاما عشر ثمانیة بالغا یكون أن-

  المطلب،

  المدنیة، بحقوقھ متمتعا یكون أن-

 ممارسة بتحجیر أو بالتفلیس بات حكم ضده صدر یكون ال أن-

  تاجر، ةبصف ما نشاط

 لعمل أو حر لنشاط ممارسا أو شبھھ أو عمومیا موظفا یكون ال أن-

    .مأجور

 "متنقل مطعم" استغالل رخصة لطالب یمكن ال :5 الفصل

 الصحة حفظ إدارة موافقة بعد إال فیھ یرغب الذي بالمكان االنتصاب

 المصالح من مسلم الغرض في كتابي ترخیص على والحصول

   .المستوجبة المعالیم صوخال المعنیة البلدیة

 لھ المرخص بالمكان التقید الرخصة صاحب على یتعین :6 الفصل

 طرف من مسلم ثان كتابي بترخیص إال تغییره یمكنھ وال بإشغالھ

  .المختصة البلدیة المصالح

 التراتیب مقتضیات احترام "متنقل مطعم" مستغل على :7 الفصل

 التشاریع وأحكام المحالت فتح بمواقیت المعتلقة العمل بھا الجاري

 علیھا المنصوص العامة الصحیة والتراتیب األسعار بإشھار الخاصة

  .ھذا بالدلیل

 واستعمال والكراسي الطاوالت نشر باتا منعا یمنع   :8 الفصل

  .الصوت مضخمات أجھزة

 العربة محیط تنظیف "متنقل مطعم" مستغل على یتعین  :9 الفصل

 المكان ترك ضرورة مع منھ، نتھاءاال وعند العمل فترة طوال

  .العمل من االنتھاء عند شاغرا

 رفع اتفاقیة إبرام "متنقل مطعم" مستغل على یتعین :10 الفصل

   .العربة خارج تركز للحرفاء مناسبة حاویة وتوفیر الفضالت

 وباألعوان  "المتنقل بالمطعم" الخاصة الشروط :الثالث العنوان

  بھ العاملین

 بھا توفرت إذا إال لالستغالل جاھزة العربة تكون ال :11 الفصل

  :التالیة الوثائق

  الدلیل، ھذا من 4 بالفصل علیھ المنصوص البلدي الترخیص-

  ،(...تأمین شھادة رمادیة، بطاقة) العادیة العربة وثائق-

  جبائیة، تعریف بطاقة-

  .المدنیة الحمایة مصالح من مسلمة الحرائق من وقایة شھادة-
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 المزمع النشاط حاجیات مع العربة تتالءم أن یجب :12 الفصل

  .والتجزئة والتھیئة المساحة حیث من خاصة ممارستھ

 كمطعم" استعمالھا المزمع العربة تكون أن یجب :13 الفصل

 تكون أن یجب كما.الخارج ومن الداخل من جیدة حالة في "متنقل

 الغسل سھلةو للصدأ قابلة غیر بمادة مغلفة للعربة الداخلیة الجدران

  .والتطھیر

 المتنقل بالمطعم العاملین األعوان عدد یفوق ال أن یجب :14 الفصل

  لــ مساویة أو أقل للمطعم المخصصة المساحة كانت إذا عونین

   .ذلك تجاوزت ما إذا تقدیر أقصى على أعوان وثالثة ²م10

  :یلي ما المتنقل بالمطعم یتوفر أن یجب :15 الفصل

   .الدخان المتصاص بمناس تھویة جھاز-

 -18 ? أو/و درجة +4-0 من) الغذائیة المواد لحفظ ثالجة-

  .(المواد نوعیة حسب درجة

  .التبرید تستوجب ال التي الغذائیة المواد لحفظ مخصصة خزانة-

 األدوات وتطھیر ولغسل الساخن بالماء للغسل أحواض ثالثة-

   .واألجھزة واألواني

 بجھاز األحواض ھذه قنوات ربط یتعین القلي استعمال صورة في-

 حاویة في المستعملة الزیوت تبقى أن یجب كما الشحوم، لحصر

 تجمیع في مختصة لشركة تسلم ثم بوضوح، تحدیدھا یتم خاصة،

  .مسبقا معھا التعاقد وقع والتي المستعملة الزیوت

  .العمل وأزیاء المالبس إلیداع خزانة-

 تداول مناطق عن ةمنفصل التنظیف مواد لحفظ خاصة خزانة-

  .األغذیة وتخزین

 للصدأ قابل غیر بمعدن مغلفة أو الصلبة المواد من عمل طاوالت-

  .استعمال كل بعد وتطھیرھا تنظیفھا یتم

 للمواصفات مطابق خزان باستعمال للشراب الصالح بالماء التزود-

 وصیانتھ بتفریغھ التقید مع للشراب الصالح الماء لخزن معد الصحیة

   .العمل من االنتھاء بعد یومیة بصفة وذلك فعال مبید الباستعم

  .المطعم داخل توضع الفضالت لجمع الغلق محكمة سمیكة حاویة-

  .كافیة قوة ذو كھربائي مولد-

 تفریغھ یتم المستعملة المیاه لجمع معد كافیة سعة ذو صھریج-

  .یومیا وغسلھ

  .الالزمة األولیة اإلسعافات بمواد مجھز صندوق-

 ارتداء المتنقل بالمطعم یعمل شخص كل على یتعین :16 لالفص

 مع الضرورة، اقتضتھ كلما وتغییره النشاط لتراتیب مطابق عمل زي

 كلما تغییرھا لھم یتسنى حتى لألعوان البدالت من الكافي العدد توفیر

  .لذلك الحاجة اقتضت

 حفظ قواعد احترام "متنقل بمطعم" العاملین على یتعین :17 الفصل

 الصحیة التراتیب بقرار علیھا المنصوص وخاصة العامة لصحةا

  .تونس لبلدیة

 الصحیة الشروط إلى الغذائیة للمواد المباشرون یخضع أن یجب

  ? :التالیة

 وخاصة المعدیة األمراض من خالین جیدة، صحة في یكونوا أن  -

  .الغذائیة التسممات تسبب التي منھا

 االنتداب عند الضروریة الطبیة والتحالیل الفحوص إجراء -

  .العمل  بھا الجاري للتراتیب طبقا دوریة بصفة وتجدیدھا

 عن معد بمرض إصابتھ الطبیة الفحوص أكدت عامل كل إبعاد -

   .الغذائیة المواد تحضیر أو توزیع دورة

 بسبب العمل عن االنقطاع عند الضروریة الطبیة التحالیل اشتراط -

  .جماعي غذائي         تسمم حدوث إثر أو مرض

 الشروط احترام الغذائیة للمواد المباشرین على یجب :18 الفصل

   :في والمتمثلة الجسدیة الصحة بحفظ الخاصة

 والذراعین الیدین وغسل اللحیة وحلق الشعر ولف األظافر قص-

 دورة إلى الذھاب إثر وكذلك العمل مباشرة قبل والصابون بالماء

   .یداه تاتسخ كلما عامة وبصفة المیاه

 في وخاصة جلدیة بجروح اإلصابة عند الغذائیة المواد تداول عدم-

 إلى اإلسھال أو السعال أو الزكام  حاالت في وكذلك الیدین مستوى

  .التام الشفاء غایة

   :العمل أثناء الغذائیة للمواد مباشر كل على یجب :19 الفصل

 لمسھا وعدم مقصات أو مالعق بواسطة الغذائیة المواد تقدیم-

  بالیدین، مباشرة

  الغذائیة، المواد من مقربة على العطس أو السعال اجتناب -

   ،(اللعاب) بالریق األصابع تلویث عدم-

  غسلھا، دون الملعقة بنفس مرتین األطعمة تذوق عدم-

  واألساور، والخواتم الیدویة الساعات ارتداء عدم-

  .النقود لمس عدم-

 اإلجراءات كل اتخاذ "متنقل مطعم" مستغل على یجب :20 الفصل

 االقتضاء عند واللجوء لھ والقوارض الحشرات تسرب لتفادي الكفیلة

 الالزمة االحتیاطات كل أخذ مع فیھا المرخص المبیدات الستعمال

  .الغذائیة المواد تلویث لتجنب

  ? ."المتنقل المطعم" أرضیة على النشارة ذر یحجر :21 الفصل
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  ."المتنقل المطعم" داخل األھلیة واناتالحی تواجد یحجر :22 الفصل

 مھما آخر غرض ألي المتنقل المطعم استغالل یمنع :23 الفصل

  .كان

 "متنقل لمطعم" المعدة العربة صاحب على یحجر :24 الفصل

  .إلیھا الحرفاء إدخال

  الخاصة الصحیة الشروط :الرابع العنوان

 لتجفیف شالقما من المصنوعة المنادیل استعمال یحجر :25 الفصل

 الورق باستعمال بذلك القیام ویستحسن األیدي لمسح أو العمل معدات

  .الطلق الھواء في أو للتصرف القابل

 المستمر التقدم لضمان لألمام السیر مبدأ احترام یجب :26 الفصل

 إلى الملوث المكان من التحضیر في بالتدرج (الزمان أو المكان في)

 والمناطق المتسخة العمل قمناط بین والفصل النظیف المكان

  .النظیفة

 یتعین للحریف المشروبات أو المأكوالت تقدیم عند :27 الفصل

 كما وحید، استعمال ذات لف وأدوات غذائیة أواني استعمال وجوبا

    .للحرفاء وحید استعمال ذات ورقیة منادیل تقدیم یتعین

 الشروط احترام "متنقل مطعم" مستغل على یتعین :28 الفصل

  :التالیة لصحیةا

 العمل، أسطح :بالطعام مباشرة المتصلة األسطح وتطھیر تنظیف-

 حفظ یجب) ...إلخ األطباق، المروحیات، األواني، التقطیع، ألواح

 من یحمیھا مناسب مكان في خدمة كل نھایة في تنظیفھا بعد األواني

 ودقیق شامل بتنظیف القیام جانب إلى یومیا (والغبار األوساخ

 مع األقل على األسبوع في مرتین التجھیزات ولجمیع للمطعم

  علیھا، مصادق مطھرات استعمال

  مراقبة، توزیع مسالك من مستجلبة سلیمة أولیة مواد انتقاء-

 لتسرب اجتنابا المطبوخة واألغذیة النیئة األغذیة بین الفصل-

  والتحضیر، الخزن مراحل مختلف في الجاھزة األطعمة إلى الجراثیم

 في وحفظھا الغذائیة بالمواد خاصة أواني في المصبرات تفریغ-

  ثالجة،

 تجاوزت التي كل وسحب الغذائیة المواد صلوحیة تاریخ من التثبت-

  علیھا، المنصوص االستھالك آجال

  بأول، أوال المخزنة المواد استعمال-

 لمراقبة جھاز توفر ویستحسن) باستمرار القلي زیوت تجدید-

 العمومیة الشبكة قنوات في المستعملة یوتالز سكب وعدم (الزیت

  المیاه، لتصریف

 غیر البالستیك أو األلمنیوم من المصنوعة األواني استعمال عدم-

  .الغذائي

  .األیدي لغسل السائل الصابون موزع استعمال یتعین :29 الفصل

 والتجمید التبرید أجھزة حرارة درجة في التحكم یجب :30 الفصل

 على والحفاظ التبرید سلسلة كسر لتجنب المتنقل بالمطعم المستعملة

  .والنقل التخزین أثناء خاصة مناسبة، حرارة درجات في األطعمة

 مصدر إثبات "المتنقل المطعم" مستغل على یتعین :31 الفصل

 المختصة السلط من طلب كل عند لدیھ المتوفرة الغذائیة المواد

  .قانونا والمؤھلة

  الرخصة سحب شروط :الخامس العنوان

 العقوبات تطبیق الدلیل ھذا مخالفة عن یترتب :32 الفصل

 الصحیة بالتراتیب والمتعلق بھ الجاري بالتشریع علیھا المنصوص

 ھذا أحكام مخالفة عند "المتنقل المطعم" استغالل رخصة وتسحب

  .الدلیل

  :في تونس

  بلدیة رئیس   
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 2020 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 58 دعد مداوالت

 حول البلدي المجلس مداولة بمضمون مادّي خطأ بإصالح یتعلق

  . متنقل مطعم واستغالل لتركیز إجراءات دلیل على المصادقة

 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة بمضمون مادّي خطأ إصالح

 تركیزل إجراءات دلیل على المصادقة حول 2020 دیسمبر 04

 للجماعات الرسمیة بالجریدة نشره تمّ  والذي متنقّل مطعم واستغالل

  . 1589 عدد صفحة 2021 أفریل 02 بتاریخ 19 عدد المحلیة

 تّمت فیھ، الرأي وإبداء الموضوع في التداول بعد " : الخطأ بیان 

 حین في بلدي مجلس عضو 17 وافق حیث باألغلبیة المصادقة

 لتركیز إجراءات دلیل أعضاء 06 ورفض أعضاء 05 إحتفظ

    . " متنقّل مطعم واستغالل

 المداولة مضمون من األخیرة الفقرة ھذه حذف تمّ   : الخطأ إصالح

 اإلطالع صبغة تكتسي بل المجلس مصادقة تستوجب ال بإعتبارھا

  . العموم وإعالم

  : المداولة نصّ 

 في البلدي المجلس اجتماع مواصلة بالقصبة البلدیة بقصر إنعقد

 20 لیوم المفتوحة جلستھا في ،2020 لسنة الّرابعة العادیة دورتھ

 الساعة على 2020 دیسمبر 4 الجمعة یوم وذلك ،2020 نوفمبر

 البلدیة، رئیسة الّرحیم عبد بن سعاد السیدة برئاسة صباحا التاسعة

 العامة الكاتبة مدیمغ بلخیر حفیظة السیدة وبحضور المدینة، شیخة
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 والفنیّین، اإلداریّین المسؤولین من وعدد الجلسة، ةومقّرر للبلدیة

 بقیّة في والتّداول للنّظر وذلك اإلعــالم، وسائل عن ممثلین وكذلك

  : كالتّالي الدّورة، أعمال جدول مواضیع

I/- مالیـــــــة مسائـــل .   

II/- إداریـــــة مسائــل .  

III/- عمرانیة مسائـل .  

  للتّداول مواضیع

I - مالیة مسائل :  

 داخل تكمیلي إعتمادات تحویل مقترح حول مداولة مشروع-1

        . 2020 لسنة تونس بلدیة میزانیة من األول العنوان

II - إداریة مسائل :  

 مطعم " استغالل و لتركیز إجراءات دلیل حول مداولة مشروع -2

  ." متنقل

 " ةجمعی قبل من البلدي للمسرح ھبة تقدیم حول مداولة مشروع -3

  ." متضامن جیل

 البلدي المجلس توجھ في النظر إعادة حول مداولة مشروع - 4

  .العام بالطریق االنتصاب و األكشاك رخص بخصوص

  .البلدي الحجز مستودع تنظیم قرار تنقیح حول مداولة مشروع -5

III /- عمرانیة مسائل :   

 " الجامعي المركب مداخل بوابات غلق حول مداولة مشروع -6

  . لیال بالمنار " حشاد اتفرح

 و تونس بلدیة بین عقاریة معاوضة إجراء حول مداولة مشروع -7

  .السالمي محسن السید

  : والسّادة السیّدات من كل الجلسة وحضر

  بالمجلس واللقبالصفة راإلسم/ع

  البلدیة لرئیسة األّول المساعد الصرارفي منیر1

  یةالبلد لرئیسة الثاني المساعد الكریمي رانیة2

  البلدیة لرئیسة الثالث المساعد البوزیري الرزاق عبد3

  سویقة باب دائرة بالعابدرئیس الدین سیف4

  الخضراء دائرة اللباسیرئیسة سامیة5

  البشیر سیدي دائرة عباسرئیس ھندة6

  الكباریة دائرة مروانیرئیسة ناجي ھادیة7

  المدینة دائرة المؤدبرئیسة آمال8

  البحر باب دائرة دخیلرئیس فتحي9

  األعلى العمران دائرة رئیسة الزایر عواطف10

  الجلود جبل دائرة رئیس المباركي صالح11

  المنزه دائرة الدبابیرئیس عماد12

  الحرایریة دائرة البلدیرئیس كمال13

  التبتیت لجنة رئیسة العكاري نزیھة14

   بالنّیابة والتعلیم والتربیة والثقافة الفنون لجنة الكعبیرئیسة حكیمة15

 السند فاقدي و اإلجتماعیة الشؤون لجنة رئیسة البرایكي محرزیة16

  اإلعاقة حاملي و

  والتّقییم والتّواصل اإلعالم لجنة الزواغیرئیسة صابرین17

 متابعة و االقتصادیة و المالیة الشؤون لجنة الشابیرئیسة بثینة18

  التصرف

  والمسنّین واألسرة المرأة شؤون لجنة الدایخیرئیسة وداد19

  المحلیة والتنمیة والشغل التكوین لجنة بوزیانرئیسة آمال20

  الصحة حفظ لجنة حمدیرئیسة عفاف21

  بلدي الخمیلیمستشار منجیة22

  بلدي ایدیرمستشار الدین كمال23

  بلدي الباطینیمستشار ملیكة24

  بلدي معاویةمستشار بن نعمان دمحم25

  بلدي البوثوریمستشار ساسي دمحم26

  بلدي شاراألزرقمست وداد27

  بلدي الوسالتیمستشار أنیس28

  بلدي قمیرمستشار رجاء29

  بلدي عیسىمستشار بن لطفي30

  بلدي األغواتیمستشار الرؤوف عبد31

  بلدي میالدمستشار بن منیر دمحم32

  : والسادة السیدات من كل بعد عن حضر كما-

  العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس لزعر خالد33

  المحیط حمایة و البیئة و النظافة لجنة یسةرئ التلیلي سناء34

  البلدیة المعالیم مراجعة لجنة رئیسة سعید بن ھناء35

  التفكیر لجنة رئیس بوعزي الصغیر أحمد36
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  بلدي مستشار الدغري صالح37

  : والّسادة السیّدات من كل الجلسة عن وتغیّب

  بالمجلس واللقبالصفة راإلسم/ع

  البلدیة لرئیسة الّرابع المساعد خضر االسعد38

  الزھور دائرة العزابیرئیس فوزي39

  العمران دائرة العیادیرئیس عماد40

  التحریر دائرة دلھومرئیس الحبیب41

  الوردیة دائرة رئیس بوعزة األسعد42

  الخدمات إسداء و اإلداریة الشؤون لجنة العویتیرئیسة نادیة43

 الحوكمةو التشاركیة الدّیمقراطیة لجنة الجندوبیرئیسة منجیة44

  المفتوحة

  الطاقة لجنة المازنیرئیس مجدي45

  والشباب الطفولة لجنة القناویرئیسة غفران46

 وأمالك والعقاریة القانونیة الشؤون لجنة الریاحیرئیس عماد47

  البلدیة

 الجنسین بین الفرص وتكافؤ المساواة لجنة علیرئیسة بالحاج ھندة48

  األنھج تسمیة ولجنة

  بلدي شارالعكایشیمست أسماء49

  بلدي الورھانیمستشار علي دمحم50

  بلدي الغیزاویمستشار نزیھة51

  بلدي العیاشیمستشار راضیة52

  بلدي الطالبیمستشار عبیر53

  بلدي خلفتمستشار مروى54

  بلدي حسینمستشار بن خلیل55

  بلدي الھانیمستشار رؤوف دمحم56

  بلدي السالمیمستشار طارق57

  بلدي الرباعیمستشار مھدي58

  بلدي الیحمدیمستشار نیةرا59

 المشتركة للمصالح العام المدیر البلدیة اإلدارة عن الجلسة وحضر

 المدیرین وكواھي والمدیرین العامین المدیرین من ھامّ  وعدد

  . البلدیة الدّوائر ومتصّرفي المصالح ورؤساء

 ھیاكل مكونات من والبعض المواطنین من ھام عدد حضر كما

  .المدني المجتمع

 إلى المدینة شیخة البلدیة رئیسة الّرحیم عبد بن سعاد السیدة أشارت

 لمجلة األساسي القانون من 218 الفصل بمقتضیات عمال أنّھ

 البلدي المجلس كتابة للبلدیة العام الكاتب یتولى"  المحلیة الجماعات

   غیاب صورة وفي

 كل بدایة في المجلس لرئیس یمكن للبلدیة، عام كاتب وجود عدم أو

 أحد بمساعدتھ ویقوم بالكتابة، لیقوم أعضائھ أحد یعیّن أن سةجل

  . "البلدیة موظفي

 للبلدیة العامة الكاتبة مدیمغ بلخیر حفیظة السیدة تتولى لذلك، وتبعا

   . الجلسة محضر كتابة

 تونس بلدیة رئیسة السیدة تولّت القانوني، النّصاب توفّر وباعتبار

 بجدول وذَكرت بالحضور رحبّت حیث الجلسة افتتاح المدینة شیخة

  . سابقا إلیھا المشار للمواضیع المتضمن الجلسة أعمال

 ، حمدي عفاف إلى الكلمة  البلدي المجلس رئیسة السیدة أحالت ثمّ   

 أعمال جدول من الثانیة النقطة لتقدیم الصحة، حفظ لجنة رئیسة

 ءاتإجرا دلیل على المصادقة حول مداولة بمشروع والمتعلقة الجلسة

  :نّصھا ھذا ، متنقل مطعم واستغالل لتركیز

 األكالت وبیع وتحضیر المطاعم نشاط تنظیم مزید  إطار في وبعد، 

 المواطنین حیاة في أھمیة من األنشطة ھذه تكتسیھ لما نظرا الخفیفة،

 العامة الصحة على المباشر وتأثیرھا واالقتصادیة االجتماعیة

  الحضري، والمحیط

 متنقلة مطاعم بإحداث المتعلقة المطالب عدد دتزای مع وتفاعال

 عدید في المتداول القطاع ھذا تنظیم حسن وبغایة البلدیة، بالمنطقة

 المنطقة في الخفیفة األكالت توزیع نسیج ضمن وإدماجھ العالم بلدان

 إجراءات دلیل مشروع إعداد ضرورة إلى الّرأي اتجھ البلدیة،

  . "متنقل مطعم"  واستغالل لتركیز

  : التدخالت

   : المدینة شیخة تونس بلدیة رئیسة السیدة تدّخل*

 المطالب تعدّد إثر على أنھ ، تونس بلدیة رئیسة السیدة ذّكرت - 

 إجراءات دلیل إعداد الصّحة حفظ إدارة تولّت ، البلدیة على الواردة

  . متنقل مطعم واستغالل لتركیز

 ستكون المطاعم من فئةال ھذه أن البلدیة رئیسة السیدة أفادت كما  -

  . الصحة حفظ إدارة قبل من الدوریة للرقابة خاضعة حتما

  : الصّحة حفظ مدیر ، النیفر حلمي عمر السید تدّخل*

 المطالب من العدید متابعة بعد أنھ الصحة حفظ مدیر السید أفاد

 تبیّن حالیا، للمنتصبین المیدانیة بالمعاینة والقیام الشأن ھذا في الواردة

 النتشار ،وتفادیا بھا المعمول الصحیة للشروط تستجیب أغلبھا أن

 الضروري من  أصبح ، النشاط لھذا الفوضوي االنتصاب ظاھرة

 بھ لاللتزام اإلجراءات دلیل إعداد عبر  وذلك تنظیمھ على الحرص
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 ھذا في بھا المعمول الصحة حفظ قواعد مختلف تنفیذ على والعمل

  . المجال

 والتنمیة والشغل التكوین لجنة رئیسة بوزیان أمال السیدة تدّخل*

   : المحلیة

 ھذا على الموافقة حول تحفّظھا عن  بوزیان أمال السیدة عبّرت

 الفوضوي االنتصاب مزید في یساھم قد أنھ مضیفة المشروع

  . المكان تلوث إلى باإلضافة

 تونس بلدیة لرئیسة  األول المساعد الصرارفي منیر السید تدّخل*

  : المدینة شیخة

 بلدیة على الواردة المطالب بعض أنّ  الصرارفي منیر السید أشار

 القروض من تمكینھم تمّ  حیث العلیا، الشھادات حاملي من ھي تونس

 البطالة من جزء وامتصاص الصغرى، المشاریع دعم إطار في

 ھذا أن الصرارفي منیر السید أضاف كما.لشاغلھا رزق مورد وخلق

  . العالم من دول عدّة في ناجحة ةتجرب یمثّل النشاط

  : بالخضراء البلدیة الدائرة رئیسة اللباسي سامیة السیدة تدّخل*

 التراتیب احترام عدم من تخّوفھا عن اللبّاسي سامیة السیدة عبّرت

 الكراسي وضع عبر العام للطریق العشوائي واالستغالل الصحیة

  . والطاوالت

   :البلدي مجلس عضو معاویة بن نعمان دمحم السید تدخل*

 تحدید على الحرص ضرورة إلى معاویة بن نعمان دمحم السید أشار

 قواعد احترام على والعمل المتنقلة المطاعم ھذه تواجد مكان

  .المنافسة

   : العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة رئیس لزعر خالد السید تدّخل*

 النسیج ضمن یدخل قد المتنقل المطعم أن لزعر خالد السید أعتبر

 الترشید من البدّ     األساس ھذا وعلى تونس لبلدیة العمراني

  .  المكان لجمالیة احتراما الدوریة والمراقبة

 بلدیة لرئیسة الثالث المساعد البوزیري الرزاق عبد السید تدخل*

   :  المدینة شیخة تونس

 متنقل مطعم عبارة استبدال البوزیري الرزاق عبد السید اقترح

  . كشكا العتباره تفادیا قار رغی بمطعم

 في المعدّ  اإلجراءات دلیل في التنصیص عدم  سبب على تساءل كما

 مطعم استغالل رخصة على للحصول القصوى السن على الغرض،

 الموظفین تمكین عدم من المتدخل استغرب ذلك عن عالوة متنقل،

  . النشاط ھذا ممارسة من المتقاعدین

 واالقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رئیسة  يالشاب بثینة السیدة تدّخل*

  : التصرف ومتابعة

 بعض في التعدیالت إدخال سیقع أنھ الشابي بثینة السیدة أفادت

 ، المباشر العمومي الموظف" استثناء لیقع  اإلجراءات دلیل فصول

 السن على التنصیص یقع لم أنھ المستشارة السیدة وّضحت كما

 مفتوح المجال یبقى حتى عمدا وتحدیده النشاط ھذا لممارسة القصوى

   . العمریة الفئات لجمیع

 ضبطھ تم فقد المتنقل المطعم انتصاب مكان بتحدید یتعلق فیما أما

 تحدید في رأي البلدیة الدائرة لرئیس وأن علما ،6و 5 بالفصلین

  .المتنقل المطعم انتصاب مكان

  : البلدیة عالیمالم مراجعة لجنة رئیسة سعید بن ھناء السیدة تدّخل*

 في تساھم قد المشاریع ھذه مثل أن سعید بن ھناء السیدة اعتبرت

    .إرجاءھا مقترحة للبلدیة، أخرى مشاكل خلق

  :بالمدینة البلدیة الدائرة رئیسة المؤدب أمال السیدة تدّخل*

 دلیل على التعدیالت بعض إدخال المؤدب آمال السیدة اقترحت

 المطعم انتصاب مساحة في یتعلق مافی التوضیح لمزید اإلجراءات

  . المتنقل

  : التبتیت لجنة رئیسة العكاري نزیھة السیدة تدّخل*

 ووضع الرقابة آلیات توفیر بضرورة العكاري نزیھة السیدة أوصت

  .الغرض في واضحة عمل خطة

  : البلدي مجلس عضو قمیر، رجاء السیدة تدخل*

 رخص على متحصلینال إلزام ضرورة على قمیر رجاء السیدة أفادت

  . لھ المحدد المكان تجاوز عدم على المتنقل المطعم

   : الصحة حفظ لجنة رئیسة حمدي عفاف السیدة تدخل *

 بعض على للردّ  التوضیحات بعض حمدي عفاف السیدة قدّمت

 أنھ مضیفة الفصول بعض عند والوقوف المستشارین السادة تساؤالت

  .صولھف بعض على التعدیالت بعض إدخال سیقع

  :البحر بباب البلدیة الدائرة رئیس  دخیل فتحي السید تدّخل*

 الصحیة الشروط من الھام العدد على دخیل فتحي السید تساءل

  . اإلجراءات بدلیل والمذكورة المعقدة

   : المدینة شیخة تونس بلدیة رئیسة السیدة تدخل*

 نبأ البلدي، المجلس رئیسة الرحیم عبد بن سعاد السیدة اعتبرت

 العام للطریق وقتي استغالل ھو المتنقل المطعم استغالل ترخیص

 فیما العمل بھا الجاري التراتیب لنفس الترخیص ھذا یخضع وبالتالي

  . بالمخالفات یتعلق

 في یساھم قد اإلجراءات دلیل أن البلدیة رئیسة السیدة أفادت كما -

  . حالیا موجود ماھو تقنین
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 وإدخال شغل مواطن خلق في یساھمس المشروع ھذا أن اعتبرت كما

  . تونس لبلدیة بدیل مشھد خلق إلى سیضفي مما الحركیة،

  الجلسة رئیسة                         الجلسـة مقّررة   

 المدینة شیخة تونس بلدیة رئیسة       تونس لبلدیة العاّمة الكاتبة  

   حیمالرّ  عبد بن سعاد                    مدیمغ بلخیر حفیظة 

  

  بلدیة رئیس   
  الرحیم عبد بن  سعاد

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

  قرطاج

  

 یتعلق 2021 أفریل 23  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

  ومشموالتھا تركیبتھا وضبط"التنمویة المشاریع " لجنة بإحداث

 " لجنة بإحداث یتعلّق......... في مؤرخ قرطاج بلدیة رئیسة من

   ومشموالتھا تركیبتھا بطوض "التنمویة المشاریع

  : اإلطالع بعد البلدیة رئیسة إنّ 

 ماي 09 فـي المـؤّرخ 2018 لسنـة ـدد29عـ األساسي القانون على

  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 بلدیّة بإحداث المتعلّق 1919 جوان 15 في المؤّرخ األمر وعلى

  .قرطاج

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى

  . استخالصھا في المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016

 2021 لسنة األولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولـة وعلى

   2021 مارس 03 بتاریخ

  :مایلي قّرر

  . "التنمویة المشاریع " لجنة قرطاج ببلدیة تحدث : األول الفصل

  : من التنمویة المشاریع لجنة تتركب : الثاني الفصل

   رئیس : البلدیة رئیسة*     

  . أعضاء : البلدیة الدوائر رؤساء*     

  . أعضاء : المعنیة البلدیة اللجان رؤساء*     

  . عضو : للبلدیة العام الكاتب*    

  . أعضاء : المعنیة البلدیة اإلطارات*   

 شخص كل أعمالھا في للمشاركة یستدعى أن اللجنة لرئیس یمكن و

       . المجال في وخبرتھ كفاءتھ بحكم حضوره في فائدة رىی

  : خاصة التنمویة المشاریع لجنة تتولى :الثالث الفصل

 أو الدولة قبل من المقدمة التنمویة المشاریع في النظر*       

      جدواھا دراسة و الخواص

  . المنطقة في اإلجتماعي تأثیرھا و الفنیة و اإلقتصادیة       

 التمویلیة الخطط إعداد و بلدیة تنمویة مشاریع اقتراح*        

  . اإلقتصادي المردود و التنفیذ ومنھجیة اإلستغالل طرق و المناسبة

 أنظار على إحالتھا و الشروط لكل مستوفیة تقاریر إعداد*        

  . فیھا للبت البلدي المجلس

   .القرار ذاھ بتنفیذ مكلف للبلدیّة العام الكاتب : الرابع الفصل  

  

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

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

  الدندان

  

 یتعلق 2021 أفریل 29  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 أعلى صنف الى صنف من للترقیة  داخلیة مناظرة فتح  بمقرر

  2021 سنة بعنوان مباشرة

 2021 افریل 30  في مؤرخ الدندان بلدیة رئیسة من  مقـــــــــرر

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح علقیت 

  .مباشرة

  الدندان بلدیة رئیسة إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط علقالمت 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات
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 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 عدد بضبط متعلقال  2021 افریل 30 في المؤرخ المقرر وعلى

 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  .2021 سنة بعنوان الدندان

  یــــلي مـــا قـــــررت

 من العملة لترقیة مھني إمتحان الدندان ببلدیة یفتح : األول الفصل

   التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  : ثانیةال الوحدة ضمن-1

   03 بالترقیة المعنیون العملة عدد : الرابع الصنف

  03 بالترقیة المعنیون العملة عدد : الخامس الصنف

  04 بالترقیة المعنیون العملة عدد : السادس الصنف

  03 بالترقیة المعنیون العملة عدد : السابع الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن-2

   03 الترقیةب المعنیون العملة عدد : الثامن الصنف

  02 بالترقیة المعنیون العملة عدد : التاسع الصنف

 اوت 02 یوم الدندان ببلدیة المھنیة اإلمتحانات تجرى :الثاني الفصل

  .الموالیة واألیام 2021

  .2021 جویلیة 02 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 29  في مؤرخ 2021   لسنة 7 دعد قرار

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من للترقیة  العملة عدد ضبط بمقرر

 2021 افریل 30في مؤرخ الدندان بلدیة رئیسة مقـــــــــررمن

 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  . مباشرة

  دانالدنـــــ بلدیــــة رئیســـة إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة اتذ العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر على و

  .الدندان بلدیة بإحداث المتعلق

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط لقالمتع 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد یتوفر أنھ وحیث

2021.  

  یـــلي مــــا ـــــررتقـ

 2021 سنة بعنوان  ترقیتھم المراد العملة عدد یضبط : وحید فصل

  : التالي الجدول بیانات حسب

  : الثانیة الوحدة ضمن-1

 طریق عن 03) 05 للعملة الجملي العدد : الرابع الصنف -

  (باإلختیار 02و مھني امتحان

 طریق نع 03) 06 للعملة الجملي العدد : الخامس الصنف -

  (باإلختیار 03و مھني امتحان

 طریق عن 04) 07 للعملة الجملي العدد : السادس الصنف -

  (باإلختیار 03و مھني امتحان

 طریق عن 03) 05 للعملة الجملي العدد : السابع الصنف -

  (باإلختیار 02و مھني امتحان

  : الثالثة الوحدة ضمن-2 

 طریق عن 03) 05 للعملة الجملي العدد : الثامن الصنف -   

  (باالختیار 02 و مھني امتحان

 طریق عن 02) 03 للعملة الجلي العدد : التاسع الصنف -   

  (باالختیار 01 و مھني امتحان

  

  بلدیة رئیس  
  العالقي  ضحى

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 29  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 من الدندان ببلدیة العملة لترقیة نيالمھ اإلمتحان لجنة تركیبة  بمقرر

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف
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 2021 افریل 30 في مؤرخ الدندان بلدیة رئیسة من مقـــــــــرر

 إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق

  .2021 سنة بعنوان الدندان بلدیة لفائدة  مباشرة أعلى صنف

  الدندان بلدیة رئیسة إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع عدب

  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة صبغةال ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر على و

  .الدندان بلدیة بإحداث المتعلق

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بطبض المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر ملحقال وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 إمتحان بفتح المتعلق   2021 افریل 30 في المؤرخ المقرر وعلى

 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من العملة لترقیة مھني

  .2021 سنة بعنوان ندانالد

  یـــلي مـــا قــــررت

 بلدیة العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة تتركب : األول الفصل

   السادة من الدندان ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من الدندان

  اللجنة رئیسة : العالقي ضحى السیدة -

  عضوا : للبلدیة العام الكاتب : فطیمة بن ھشام السید -

 : الفنیة المصالح ومدیر عام معماري مھندس : عیدودي دمحم السید -

  عضوا

 النظافة مصلحة رئیس و رئیس تقني السلیطي حسین السید -

  عضوا :والمحیط

  عضوة األعوان بمصلحة بمكلفة متصرف الدرواز عائشة السیدة -

  عضوا : اإلداریة الشؤون لجنة رئیس : النمري دمحم السید -

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیسة اإلقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل

 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من

  

  بلدیة رئیس
  العالقي  ضحى

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

  نابل

  

 یتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بتسمیة یتعلق 2021 مارس 31 بتاریخ نابل بلدیة رئیسة بقرار

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في مستشارون متصرفون

  نابل لبلدیة العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 16 من ابتداء  ذكرھم اآلتي المستشارون المتصّرفون یسمىّ 

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2021

  :  بلنا ببلدیة العمومیة

  ، كریــم علیة  -

  . الزغواني سھیل -

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

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

 یتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بتسمیة یتعلق 2021 مارس 31 بتاریخ نابل بلدیة رئیسة بقرار

 لمھندسي المشترك بالسلك  رئیس مھندس رتبة في أول مھندس

  نابل ببلدیة مومیةالع اإلدارات

 في  ذكره اآلتي 2021 فیفري 16 من ابتداء األّول المھندس یسّمى

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك  بالسلك رئیس مھندس  رتبة

  : نابل ببلدیة

  . ماكني الدین سیف-

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة
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------------------  

  قربة

  

 یتعلق 2021 یلأفر 25  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .2021 سنة بعنوان

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .2021 سنة بعنوان

  ، قربة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر على و

   .قربة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
   بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد ميالحكو األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

  .العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  2021 جوان 28 یوم ولفائدتھا  قربة ببلدیة تفتح :األول الفصل

    االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان العمومیة

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و  2021 جوان 29 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالیة

  . 2021 ماي 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  2021 أفریل 26 : في قربة

  

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 یتعلق 2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  .2021 سنة بعنوان

 بفتح یتعلق 2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بعنوان قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة

  ، قربة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في مؤرخال 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر على و

   .قربة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي مراأل وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري
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 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

  .العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  2021 جوان 28 یوم ولفائدتھا  قربة ببلدیة تفتح :األول الفصل

    االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2لالفص

 األیام و  2021 جوان 29 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالیة

  . 2021 ماي 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  2021 أفریل 26 : في قربة

  

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد

  .2021 سنة بعنوان قربة

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد

            .2021 سنة بعنوان قربة

  ، قربة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي صالنصو جمیع على

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر على و

   .قربة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  . بالبلدیات سیمالتر

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب فمختل إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  2021 جوان 28 یوم ولفائدتھا  قربة ببلدیة تفتح :األول الفصل

    االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان ومیةالعم

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و  2021 جوان 29 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالیة

  . 2021 ماي 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  2021 أفریل 26 : في قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   2021 سنة

  ، قربة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد اسياألس القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

         الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و       

 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر على و

   .قربة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى ثنائیةاالست للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  2021 جوان 28 یوم ولفائدتھا  قربة ببلدیة تفتح :األول الفصل

    االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام

 العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و  2021 جوان 29 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالیة

  . 2021 ماي 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  2021 أفریل 26 : في قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة نبعنوا قربة

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة بعنوان قربة

  ، قربة بلدیة رئیس إن

   سـتـور،الد على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

         الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات ومیةالعم المؤسسات و المحلیة الجماعات و       

 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر على و

   .قربة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ ضبطب المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر فیةكی و مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2021 جوان 28 یوم ولفائدتھا  قربة ببلدیة تفتح :األول الفصل

    االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك شارمست متصرف رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان العمومیة

  .(2) بـخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و  2021 جوان 29 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالیة

  . 2021 ماي 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  2021 أفریل 26 : في قربة 

  

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي
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 یتعلق 2021 أفریل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 یتعلق 2021 أفریل 28 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار

 بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان قربة یةبلد لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

2021  

 یتعلق 2021 أفریل 28  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان قربة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

2021  

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىوعل

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص میعج وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى

  .قربة

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات دسيلمھن

  . تممتھ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 المتعلق 2021 أفریل 26 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس قرار وعلى

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة رةالمناظ تنظیم كیفیة بضبط

  .العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2021 جویلیة 26 یوم قربة ببلدیة تفتـح : األول الفصل

  عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

  .العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

(01).  

  .2021 جوان 26 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2021 أفریل 28 : فـــي قربة 

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  قربة بلدیة  أعوان مجموع ضبط بقرار

  قـــــرار

  قربة، بلدیة رئیس إن

  :اطالعـھ بعـد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد 29 عـ القانون على

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة جماعاتوال

 وخاصة تممتھ أو نقحتـــــھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

  .1997 دیسمبر  20 في المؤرخ 1997 لسنة ـدد83عـ القانون

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31في المؤرخ األمر وعلى

  .قربة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

  .اإلداریة

 1999 جانفي 04 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد12عـ األمر وعلى

 موظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط والمتعلق

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات ولةالد

  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 03 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیري القرار وعلى

 بلدیة لكل الممكن الخطط أصناف بضبط المتعلق 1989 نوفمبر

  .إطارھا بقانون إحداثھا

 الضابط 2019 نوفمبر 29 في ؤرخالم البلدي القرار وعلى

   .قربة بلدیة أعوان لمجموع

 2021 مارس 05 في المؤرخة البلدي المجلس مداولة وعلى

  .قربة بلدیة أعوان مجموع تنقیح على بالمصادقة والمتعلقة

  :یلي ما قرر
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  : التالي النحو على قربة بلدیة  أعوان مجموع یضبط :األول الفصل

  : المشترك اإلداري السلك-1

 المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع المفتوحة الخطط الخططعدد

  الشاغرة

                                 02            عام متصرف

00                             02  

     01                                 03    رئیس متصرف

                     02  

    03                                 05    مستشار متصرف

                      02  

    05                                 06            متصرف

                      01  

     03                                 09    مساعد متصرف

                     06  

                                 09            تصرف كاتب

04                          05  

       02                                 04    إدارة مستكتب

                   02  

 00                                 03            استقبال عون

                         03  

 18                                 41            = المجموع

            23  

  : العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك السلك -2

 المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع المفتوحة الخطط الخططعدد

  الشاغرة

  00                                    02        عام مھندس

         02  

       02                                    02 رئیس مھندس

    00  

  00                                    02        أول مھندس

         02  

        00                                    01أشغال مھندس

   01   

 02                                    07        = المجموع

          05  

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك -3

 المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع المفتوحة الخطط الخططعدد

  الشاغرة

       02                                   04      أول تقني

    02  

  00                                   04                تقني

              04  

   01                                   01        تقني مساعد

       00  

    00                                   01        تقني عون

           01  

              03                               10= المجموع

 07  

  : المعماریین للمھندسین المشترك السلك -4

 المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع حةالمفتو الخطط الخططعدد

  الشاغرة

                               01        عام معماري مھندس

01             00  

     01                               02رئیس معماري مھندس

        01  

                               01        أول معماري مھندس

00             01  

   00                               01        معماري مھندس

          01  

                               05                = المجموع

02     03  

  : اإلعالمیة وتقنیي لمحللي المشترك السلك -5

 المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع المفتوحة الخطط الخططعدد

  الشاغرة

                             01                          حللم

 01              00  

                              01                  برامج واضع

00              01  

                              01          اإلعالمیة مخبر تقني

00              01  
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                              03                  = المجموع

01     02  

  : واألرشیف الوثائق في للمتصرفین المشترك السلك -6

 المفتوحة الخطط عدد                               الخطط

  الشاغرة المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع

            01             واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف

                  01             00  

          01             واألرشیف الوثائق في مستشار متصرف

                    00             01  

          01                     واألرشیف الوثائق في متصرف

                    00             01  

           01             فواألرشی الوثائق في مساعد متصرف

                   00                   01  

           04                                      = المجموع

            01             03  

  : األطفال ریاض تطبیق منشطي سلك -7

 المشغولةالخطط األعوانالخطط بمجموع المفتوحة الخطط الخططعدد

  غرةالشا

 01              01                 أطفال ریاض تطبیق منشط

           00  

  00            01      01                         المجموع

  : العملة سلك -8

  األعوانالمشغولةالشاغرة بمجموع المفتوحة الخطط الوحدةالصنفعدد

I  

                   35                                   األول

00         35  

                   28                                   الثاني

00         28  

 40               80                                   الثالث

  40  

      40           143                           = المجموع

   103  

II48                                   الرابع                  

 19         29  

    26                   34                           الخامس

     08  

    07                   24                           السادس

     17  

                   14                                   السابع

04  10  

       56           120                          = المجموع

  64  

III06                                  الثامن                 

  01         05  

                    04                                  التاسع

03         01  

      01                   02                          العاشر

   01  

 05                  12                          = المجموع

        07  

   101                 275                         المجموع

       174  

 نوفمبر 29 في المؤرخ سابقھ القرار ھذا یلغي  : الثاني الفصل

2019 .  

 كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبلدیة العام اتبالك : الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما

  2021 مارس 05 :في قربة   

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقـرار

 كاتب رتبة إلى  االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .2021 سنة بعنوان قربة

 یتعلق  2021 أفریل 26 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 كاتب رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .2021 سنة بعنوان قربة



 

  2499صفحـة   2021ماي  7 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   29عـــــدد 

  ، قربة بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر على و

   .قربة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  2021 جوان 28 یوم ولفائدتھا  ةقرب ببلدیة تفتح :األول الفصل

    االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

  .2021 سنة بعنوان

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و  2021 جوان 29 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل

  .الموالیة

  . 2021 ماي 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

  2021 أفریل 26 : في قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

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

 یتعلق 2021 مارس 4  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 یتعلق 2021 مارس 05 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 2021 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة والمناظرات للترقیة الداخلیة

  قربة بلدیة لفائدة 

 یتعلق  2021 مــارس 05  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـرار

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 2021 سنة بعنوان لالنتداب الخارجیة والمناظرات للترقیة ةالداخلی

  قربة بلدیة لفائدة 

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 یسمبرد 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة داثبإح المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى

  .قربة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات

  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 1999فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى

 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 112عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  .2009  جانفي 21 في المؤرخ

 1999مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى

 الوثائق في فینالمتصر بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .واألرشیف

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لإلدارة المعماریین

  22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات رسیموالت

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 االولى العادیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

  .2021 مارس 05 بتاریخ



 

  29عــــــدد   2021ماي  7 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2500صفحــة 

  :  یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : ألولا الفصل

 لالنتداب الخارجیة والمناظرات للترقیة الداخلیـــــة المناظرات طریق

   :  التالي النحو على قربـــــــــة بلدیة لفائدة 2021 سنة بعنوان

   : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

     2021 لسنة شغورھا سد المراد لخططا عدد         الرتبة   

                                      التسدید طرق              

   تسدیدھا المزمع الخطط عدد                    

                                 01               تصرف كاتب

                         االستثنائیة الترقیة طریق عن            

                                      01  

                               02            

            لالنتداب الخارجیة المناظرة طریق عن                

                                           02  

                              01               مساعد متصرف

                           االستثنائیة الترقیة طریق عن          

                                    01  

                             01                       متصرف

                          االستثنائیة الترقیة طریق عن           

                                     01  

                             02               مستشار متصرف

                          االستثنائیة الترقیة طریق عن           

                                     02  

    االستثنائیة الترقیة طریق عن        01       رئیس متصرف

                                                           01  

     االستثنائیة الترقیة طریق عن        01        عام متصرف

                                                          01  

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /2

         2021  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد       الرتبة

                                                   التسدید طرق

  تسدیدھا المزمع الخطط عدد

                       01                                 تقني

 داخلیة مناظرة طریق عن % 90 -                       

  01           : بالملفات

            

 الترقیة طریق عن % 10 -                              

  : باالختیار

                                01                            

         .لالنتداب الخارجیة المناظرة طریق عن                  

                                        01  

  : العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك للسلك بالنسبة /3

    2021  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد            الرتبة

                        التسدید طرق                            

  تسدیدھا المزمع الخطط عدد                                    

 -                   02                        عام مھندس 

  02        : بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن 90%

  : باالختیار الترقیة طریق عن 10% -

      .لالنتداب الخارجیة المناظرة طریق عن 01   أشغال مھندس

                                          01  

  : العملة  لسلك بالنسبة /4

 طرق        2021  لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد   الرتبة

  تسدیدھا المزمع الخطط عدد      التسدید

    المھنیة باالختبارات االنتداب     10   األولى الوحدة من عامل

                      02        الثانیة الوحدة من عامل10     

                         المھنیة باالمتحانات االنتداب             

                             02  

  2021 مــارس 05 : فـــي قربة

                          
  بلدیة رئیس 

  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 27  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 یتعلق 2021 أفریل 28 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  2021 سنة بعنوان قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2021 أفریل 28  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـرار

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى لترقیةل  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  2021 سنة بعنوان قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018



 

  2501صفحـة   2021ماي  7 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   29عـــــدد 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 ةلسن 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 سمبردی 31 في المؤرخ األمر وعلى

  .قربة

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

  .تممتھ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط متعلقال 2019

  .بالبلدیات

 المتعلق 2021 أفریل 26 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس قرار وعلى

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2021 جویلیة 26 یوم قربة ببلدیة ـحتفت : األول الفصل

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

(01).  

  .2021 جوان 26 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2021 أفریل 28 : ـيفــ قربة 

  

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 یتعلق 2021 أفریل 26  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقــرار

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس

  قربة

 یتعلق 2021 أفریل 26  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس

  قربة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على العھاط بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة لصبغةا ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ يالت النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات لمھندسي

 جوان 3 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة تممتھ

2014.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة

 مسخ شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الرؤساء المھندسون

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قربة

  : القرار ھذا ویضبط

  .ظرللتنا المعروضة الخطط  عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

 ھذه وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 مصحوبة وتكون قربة بلدیة إلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب

  : التالیة بالوثائق



 

  29عــــــدد   2021ماي  7 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2502صفحــة 

  .اتیةذ سیرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-

  .باإلدارة

 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-

 ) المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 دوعن (...تكوینیة دورات ندوات، محاضر، ملتقیات، في المشاركة

 ھذا ویكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء

  .قربة بلدیة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل

 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 بین یتراوح تقییمي عدد إسناد بةقر بلدیة رئیس یتولى : 6 الفصل

 المترشح بھا قام التي لألنشطة تقییما (20) وعشرین (0) صفر

 على باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل

:  

  .العمل تنظیم-

  .الخدمة نوعیة-

  .والبحوث والتاطیر التكوین أعمال-

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل

 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-

  .نالمترشحی

  .(20) عشرین و (0) صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد إسناد-

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد عمجمو على باالعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا  شغورھا سد المراد المخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 مناظرةال في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل من  العمومیة اإلدارات لمھندسي

  .المناظرة لجنة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  2021 أفریل 26 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 25  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 یتعلق 2021 أفریل 26  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 یتعلق 2021 أفریل 26  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار

 تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم صةوخا تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ

  .2009 جانفي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .القرار
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 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل

 المساعدون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قربة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط  عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

  : التالیة بالوثائق مصحوبة قربة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  .ینوبھ من أو اإلدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .العمومیة

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة وباتبالعق المتعلقة القرارات من نسخة-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  .تقني مساعد رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل

  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-

  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل

 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین وحیترا

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین لملتقیاتوا التكوین-

  .تقني مساعد رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند

 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس خاصةال الضوارب وتضبط (20)

  .المناظرة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل

 لجنة من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

  2021 أفریل  26 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي
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  بوشراي الشریفات

  

 یتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 2021 ماي 03 في مؤرخ بوشراي الشریفات بلدیة رئیس بمن

 01 عدد النتداب باالختبارات رجیةالخا المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  2021 سنة بعنوان بوشراي الشریفات

  بوشراي الشریفات بلدیة رئیس ان

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عـدد األساسي القانون وعلى

  المحلیة، ماعاتالج بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،،2011 یسمبرد 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى للدخول المناظرات أو الخارجیة المناظرات

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بتاریخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى

 االنتداب وآلیات صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة

  :یلي ما قرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :(1) األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف باالختباراتالنتداب الخارجیة

 2021 سنة بوشرایبعنوان الشریفات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  القرار ھذا ألحكام وفقا

 باالختباراتالنتداب الخارجیة المناظرة تفتح :(2) الثاني الفصل

 بوشراي الشریفات بلدیة المشتركلفائدة اإلداري بالسلك متصرف

 أو االجازة علىالشھادة المحرزین للمترشحین 2021 سنة بعنوان

 بھذا منظرة تكوینیة شھادة على المحرزین أو لھا معادلة شھادة على

 األكثر على سنة (40) سنة أربعون العمر من والبالغین المستوى

 لسنة 1031عدد أعاله إلیھ المشار األمر أحكام وفق تحتسب

  .2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006

 التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم

 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك

  .التسجیل ھذا تاریخ

 نالس تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي

  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : (3) الثالث الفصل

  بوشراي الشریفات بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة ختم تاریخ -

  المناظرة فتح تاریخ -

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : (4) الرابع الفصل

 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله

 البرید طریق عن وإرسالھا الترشح إستمارة سحب ثم للغرض

 عنوان على السریع البرید أو بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمون

 بملف وجوبا مرفقة تمارةاالس وتكون 8051 بوشراي بلدیةالشریفات

  :التالیة الوثائق یتضمن

  : للمناظرة الترشح عند -أ

 االلكتروني الموقــع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح إستمارة -1

  العمومیــــــة المناظــــرات لبوابة

(www.concours.gov.tn)  

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -

 الشھائد إلى بالنسبة ةمصحوب العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-

  معادلة بشھادة األجنبیة

  البكالوریا أعداد بطاقة من نسخة-

  .وعنوانھ المترشح إسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -
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 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة-

 طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم غلش

 القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم

  .باألمر للمعني

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال

  الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو المعنیة بالبلدیة

.  

  : المناظرة في النجاح بعد -ب

 تاریخ على یمض لم (األصل)العدلیة السوابق سجل من مضمون -1

  أشھر (03)ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل)والدة مضمون -2

  أشھر (03)ثالثة

  حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة ادةشھ -5

 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس

  .للصحة عمومیة

 عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : (5) الخامس الفصل

 السریع البرید أو بالبلوغ اإلعالم مع صولالو مضمون البرید طریق

 ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو

 إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد القرار ھذا من

  .الترشح ملف

 حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : (6) السادس الفصل

 وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : (7) السابع الفصل

 والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

  االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : (8) الثامن الفصل

  :التالیین  المرحلتین على

  األولى المرحلة(1

   الفنیة اللجنة تضبطھا معاییر وفق ترشحینالم ملفات وتقییم دراسة

  :الثانیة المرحلة (2

 مع محادثة تلیھ العامة الثقافة و المالیة اختصاص في شفاھي اختبار

  : في المتمثل و  المناظرة لجنة أعضاء

  للبلدیة العام المفھوم-

  البلدیة رئیس صالحیات-

  للبلدیة المبسطة الشراءات إجراءات-

  العمومیة الصفقات إجراءات -

  النقاطالضارب المدةعدد االختبار نوعیة

  : شفاھي اختبار

  دقیقة 20   التحضیر*

  دقیقة 20 العرض*

  دقیقة 20    الحوار*

  (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد

2  

 اختیار حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجرى

  المترشح

 في بالمشاركة مترشح يأل یسمح ال : (09) العاشر الفصل

 في فوق فما (نقطة 50 ) على یحرز لم ان الشفاھي االختبار

  األولى المرحلة

 المقبولین المترشحین جمیع دعوة تتم :(10) عشر الحادي الفصل

  الشفاھي اإلختبار إلجراء األولى المرحلة في

 على (10) من أقل عدد كل عن ینتج: (11) عشر الثاني الفصل

   المترشح قبول رفض الشفاھي تباراالخ في عشرین

 من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع: (12)عشر الثالث الفصل

  : كاآلتي المترشح قبل

                               المرحلة حسب النقاط مجموع

  الضارب

  1      1=األولى المرحلة في علیھ المتحصلة النقاط مجموع

  2      2=الثانیة لمرحلةا في علیھ المتحصلة النقاط مجموع

  ( x 2 ب + x1 أ )= النھائي الحاصل

                       3  
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 تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : (13) عشر الثالث الفصل

 وال نشریات وال كتب ال اإلختبارات إجراء مدة طیلة المترشحین

 لم ما نوعھ كان مھما مستند أي وال إلكترونیة وسائل وال مذكرات

  ذلك خالف المناظرة نةلج تقرر

 تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :(14) عشر الرابع الفصل

 طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة ضبطھ

  .اإلختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح

 ترتیب المناظرة لجنة تتولى : (15) عشر الخامس الفصل

 في قائمتین وتقترح النھائي اصلالح حسب تفاضلیا المترشحین

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین

  : األصلیة القائمة -أ

 حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تتضمن

 المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

  : التكمیلیة القائمة -ب

 من تقدیر أقصى على بالمائة 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم

 عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد

 بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء

  .عملھم

 األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : (16) عشر السادس الفصل

 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة والقائمة

 من العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف إلنتداب

  .بلدیةالشریفاتبوشراي رئیس قبل

 بوشرایبالتصریح الشریفات بلدیة تقوم : (17) عشر السابع الفصل

  .عملھم بمراكز لتحاقلال بھا المسجلین واستدعاء األصلیة بالقائمة

 من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) عشرون أجل انقضاء وبعد

 اإلدارة تتولى بعملھم، لإللتحاق المناظرة في الناجحین إستدعاء تاریخ

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ

 شرةع أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق علیھم بأن بالبلوغ

 قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو أیام (10)

 بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین المترشحین

 التفاضلیوینتھي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین

 تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (6)ستة التكمیلیة بالقائمة العمل

  .ةاألصلی بالقائمة التصریح

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : (18) عشر الثامن الفصل

  المحلیة للجماعات

  بلدیة رئیس  
  زینب بن  القادر عبد

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

 یتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

  في مؤرخ بوشراي الشریفات بلدیة رئیس من  بقـــرار

 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 03/05/2021

 المشترك االداري بالسلك "مالیة" اختصاص متصرف 01 عدد

 سنة بعنوان بوشراي الشریفات بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

2021  

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عـدد األساسي القانون وعلى

  ة،المحلی الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلـــــــق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى للدخول المناظرات أو الخارجیة المناظرات

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 25 في رخالمؤ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بتاریخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى

 االنتداب وآلیات صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة

  المؤرخ  بوشراي دیةالشریفاتبل رئیس قرار وعلى

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 03/05/2021

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف باالختباراتالنتداب

  .2021 سنة بعنوان بوشراي الشریفات بلدیة لفائدة العمومیة

 بلدیة بمیزانیة  متصرف النتداب رصدھا تم التي اإلعتمادات وعلى

  ،2021 لسنة بوشراي شریفاتال

  :مایلي قرر
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 یوم ولفائدتھا  بوشراي الشریفات ببلدیة تفتح : (01) األول الفصل

 عدد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة03/05/2021

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف01

  .2021 سنة

 بخطة غورھاش سد المراد الخطط عدد حدد :( 2) الثاني الفصل

  . واحدة 01

 جوان 03یوم الترشحات ختم تاریخ حدد :( 3) الثالث الفصل

2021.  

  بلدیة رئیس   
 زینب بن  القادر عبد

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

  بورقیبة منزل

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  إستثنائیة لترقیة جماعي قرار من بمستخرج

 مستشار متصرف رتبة من الصادقي عائشة للسیدة استثنائیة ترقیة

  رئیس متصرف رتبة إلى

  بلدیة رئیس   
  الجباري  الدین صالح

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

  إستثنائیة لترقیة جماعي قرار من بمستخرج

 إلى رئیس متصرف رتبة من العصیدي بشیر للسید استثنائیة ترقیة

  عام متصرف رتبة

  بلدیة رئیس
  الجباري  الدین صالح

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  إستثنائیة لترقیة جماعي قرار من بمستخرج

 إلى مستشار متصرف رتیة من العباسي سماح للسیدة استثنائیة ترقیة

  رئیس متصرف رتبة

  بلدیة رئیس   
  الجباري  الدین الحص

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  إستثنائیة لترقیة جماعي قرار من بمستخرج

 مستشار متصرف رتبة من  السلطاني سلوى للسیدة استثنائیة ترقیة

  رئیس متصرف رتبة إلى

  بلدیة رئیس   
 الجباري  الدین صالح

  

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

  تستور

  

 یتعلق 2021 أفریل 26  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

  رئیس متصرف رتبة إلى

 بتركیبة یتعلق 2021 أفریل 27 في مؤرخ تستور بلدیة رئیس من

 متصرف رتبة إلى یةاالستثنائ للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة لجنة

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس

  . 2021 سنة بعنوان تستور

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

  

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

 یتعلق 2021 أفریل 26  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 بضبط یتعلق 2021 أفریل 27 في مؤرخ تستور بلدیة رئیس من

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2021 سنة بعنوان تستور بلدیة

  یةبلد رئیس
  المانسي  دمحم

  

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

  السرس

 2020 دیسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

  رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
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 قیتعل 2020دیسمبر 25 :في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من قرار

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني : رتبة إلى للترقیة

  .السرس بلدیة لفائدة العمومیة

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 يف المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 ةلسن 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

   : یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم – األول الفصل

 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن – 2 الفصل

 المشار العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة

 شرط فیھم المتوفرو رتبتھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھ

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

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل

 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل

 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 والعسكریة نیةالمد للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  .العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من صللأل مطابقة نسخة-

 السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  .المناظرة فتح لسنة

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-

 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا، تطویرھا مقترحاتو المناظرة فتح

  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا شارالم الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -6 الفصل

  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 للمقاییس طبقا المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر-

  .الغرض في المحددة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-
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 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -7 لفصلا

 المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  .لعملھ آدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -8 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة قدمیةاأل-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

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

  المناظرة،

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

  .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى سندوی .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط -10 الفصل

 لجنة من بإقتراحو المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -11 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

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

 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 المناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ بمقرر یتعلق

  متصرف رتبة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة

 یتعلق 2020 دیسمبر 28:في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من مقرر

 بالسلك متصرف : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  .المحلیة بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ يالت النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 تممتھ أو نقحتھ النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 سنةل 2362 عدد األمر وخاصة

2012.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  .السرس بلدیة إطار قانون وعلى

 بضبط المتعلق 2020 دیسمبر25:بتاریخ البلدیة رئیس قرار وعلى

 متصرف :رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 لسنة السرس بلدیة میزانیة وعلى

   : یلي ما قرر

 ماي 17 : یوم ولفائدتھا السرس ببلدیة یفتح – األول الفصل

 : رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2021

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

2020.  

 01 :بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  – 2 الفصل

  .خطط

  2021 أفریل15 یوم الترشحات ختم یقع – 3 الفصل



 

  29عــــــدد   2021ماي  7 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   2510صفحــة 

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

 2020 دیسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

  إدارة مستكتب بةرت إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 یتعلق 2020 دیسمبر 25 :في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من قرار

 : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .السرس بلدیة

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علىو

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع ىوعل

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

   والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

   : یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم – األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة كتبمست

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن – 2 الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

 سمونالمتر المساعدون والراقنون اإلستقبال أعوان أعاله إلیھ المشار

 األقل على أقدمیة سنوات خمس (5) شرط فیھم والمتوفر رتبتھم في

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل

 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  :القرار ھذا یضبطو

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل

 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 المدنیة للخدمات مةالالز بالحجج ومدعم مفصل تلخیص- 

 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل بقةمطا نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 إستقبال عون خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  .مساعد راقن أو

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -5 الفصل

  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر-

  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-
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 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -6 الفصل

 المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  .لعملھ آدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -7 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي، ىالمستو أو الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

   مساعد، راقن أو إستقبال عون رتبة في التسمیة

  األخیرة، سنوات والمواظبة السیرة-

  .6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 تالئمت أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 الخاصة الضوارب وتضبط المترشح صنف أو رتبة وخصوصیة

 مقیاس كل إلى ویسند .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

  .(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -8 الفصل

 حسب لمترشحینا وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة

 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى

  .سنا ألكبرھم األولویة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -9 الفصل

  .المناظرة لجنة من إقتراحوب المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلھا

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -10 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحرباوي  أحمد

  

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

 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ بمقرر یتعلق

  رئیس تقني رتبة إلى قیةللتر بالملفات داخلیة

 2020 دیسمبر 28 :في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من مقـرر

 رئیس تقني:رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

  .السرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي ونالقان وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي نصوصال جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  .السرس بلدیة إطار قانون ىوعل

 بضبط المتعلق 2020دیسمبر 25:بتاریخ البلدیة رئیس قرار وعلى

 رئیس تقني:رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 لسنة السرس بلدیة میزانیة وعلى

   : یلي ما قرر

 ماي 17 : یوم ولفائدتھا السرس ببلدیة تحتف – األول الفصل

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني:رتبة

  .2020 سنة

 01 :بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  – 2 الفصل

  .خطط

   2021 أفریل 15 : یوم الترشحات ختم یقع – 3 الفصل

 .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -4 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد
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 2020 دیسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 یتعلق 2020 دیسمبر 25:في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من قرار

 : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .السرس

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون لىوع

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

   : یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم – األول الفصل

 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن – 2 الفصل

 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 والمتوفر رتبتھم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ

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

  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح – 3 الفصل

 من األقل على % 35 بنسبة  المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین مجموع

 .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعینو أعالم علیھا

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب – 4 الفصل

   التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  .العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-

 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 األخیرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-

 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا، تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح

  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

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

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -6 الفصل

  .البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

 قائمة وإقتراح الترشحات في النظر- بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین

 في المحددة یسللمقای طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-
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 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -7 الفصل

 المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  .لعملھ آدائھ في وإتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله إلیھا ارالمش الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -8 الفصل

  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-

   لمناظرة،ا فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

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

   المناظرة،

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

  أعاله

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط رشحالمت رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على عتمادباإل الجدارة

 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط -10 الفصل

 لجنة من وبإقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -11 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ قرربم یتعلق

  تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

 یتعلق 2020 دیسمبر 28:في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من مقرر

 تصرف كاتب : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  .محلیةال بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة عاتوالجما

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 تممتھ أو نقحتھ النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة

2012.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  السرس بلدیة إطار قانون وعلى

 بضبط المتعلق 2020 دیسمبر 25:بتاریخ البلدیة رئیس قرار وعلى

 كاتب : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .2021 لسنة السرس بلدیة میزانیة وعلى

   : یلي ما قرر

 ماي 17 : یوم ولفائدتھا السرس ببلدیة یفتح – األول الفصل

 : رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2021

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  .2020 سنة

 01 :بعدد شغورھا سد المراد الخطط دعد حدد  – 2 الفصل

  .خطط
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  2021 أفریل 15 : یوم الترشحات ختم یقع – 3 الفصل

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

 2020 دیسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 كیفیة بضبط یتعلق 2020 دیسمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

 4 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان برنامج تنظیم

  إستقبال عون رتبة في 5و

 یتعلق 2020 دیسبمر 25 :في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من قرار

 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عون : تبةر في 5و4 للصنفین

  .السرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 05 يف المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى

 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

   : یلي ما قرر

 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط – األول الفصل

    رتبة في 5و4 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عون                  

  .السرس بلدیة لفائدة مومیةالع

 في لإلدماج المھني اإلمتحان في  یتشارك أن یمكن – 2 الفصل

  : إستقبال عون رتبة

  المترسمون، العملة-

  األقل، على الثالث بالصنف والمرتبون-

 المدنیة الخدمة في سنوات (5) خمس األقل على قضوا والذین-

  .الترشحات ختم تاریخ عن الفعلیة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار المھني اإلمتحان تفتح – 3 الفصل

 الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس

  :القرار ھذا ویضبط .سواھم دون المحلیة

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .اإلختبارات إجراء تاریخ-

 رئیس من بقرار المھنیة إلمتحاناتا لجنة تركیبة تضبط – 4 الفصل

  .البلدیة

 أعاله إلیھ المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب -5 الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  .العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض -6 الفصل

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .الوصول أو اإلرسال تاریخ

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط -7الفصل

 من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان

  .المناظرة لجنة

  :التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل -8الفصل

  .عام موضوع یربتحر یتعلق إختبار-
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  .اإلستقبال عون عادة بھا یقوم التي باألعمال یتعلق إختبار-

  :كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعیة

  01(02) عامساعتان موضوع بتحریر یتعلق إختبار

 واحدة اإلستقبالساعة عون عادة بھا یقوم التي باألعمال یتعلق إختبار

(01)01  

 الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة سواء اإلختبارات تجرى -9 الفصل

  .المترشح إختیار حسب

 كل إلى ویسند إثنین مصححین على اإلختباران یعرض -10 الفصل

 ویكون (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار

   .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا

 العدد ویكون آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 العشرین على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج -11 الفصل

  .صاحبھ رفض (20)

 لم إن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال -12 الفصل

 األقل على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز

  .اإلختبارات لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن

 ھذه تساوت فإذا الصنف، في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى یةاألقدم

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال -13 الفصل

 مستند  أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلختبارات إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج -14 الفصل

 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات نع زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من

 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق إداري

 القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع اإلمتحان لجنة من وبإقتراح

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 قبل من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط -15 الفصل

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -16 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

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

 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 المناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ بمقرر یتعلق

  تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 یتعلق 2020 دیسمبر 28:في مؤرخ السرس بلدیة رئیس من مقرر

 بالسلك تقني مساعد:رتبة إلى ةللترقی بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  .السرس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في رخالمؤ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 تممتھ أو نقحتھ النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة

2019.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  السرس بلدیة إطار قانون وعلى

 المتعلق 2020 دیسمبر 25 :بتاریخ البلدیة رئیس قرار وعلى

 : رتبة إلى للترقیة ملفاتبال الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .2021 لسنة السرس بلدیة میزانیة وعلى

                                                                

   : یلي ما قرر         

 ماي 17 : یوم ولفائدتھا السرس ببلدیة تفتح – األول الفصل

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد:رتبة

  .2020 سنة
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  .خطط 01:بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  – 2 الفصل

  2021 أفریل 15 : یوم الترشحات ختم یقع – 3 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحرباوي  أحمد

  

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

 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 المناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 28 في مؤرخ بمقرر یتعلق

  إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 2020 دیسمبر 28 :في مؤرخ سالسر بلدیة رئیس من مقرر

 مستكتب : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  .المحلیة

  السرس، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع وبعد

 يما 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظان بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 تممتھ أو نقحتھ النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة

2012.  

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 سبتمبر 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  .السرس بلدیة إطار قانون وعلى

 المتعلق .2020 دیسمبر 25:بتاریخ لبلدیةا رئیس قرار وعلى

 : رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .2021 لسنة السرس بلدیة میزانیة وعلى

                                                                

   : یلي ما قرر 

 ماي 17 : یوم ولفائدتھا السرس ببلدیة تفتح – األول الفصل

    للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب : رتبة إلى                  

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 01 :بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  – 2 الفصل

  .خطط

  2021 افریل 15 : یوم الترشحات ختم یقع – 3 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر – 4 الفصل

  بلدیة رئیس 
 الحرباوي  أحمد

  

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

  نبر

 یتعلق 2019 نوفمبر 3  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

  نبر لبلدیة التابعة مالق قریة لعمرانیةا التھیئة مثال بحول

 المنعقدة 2019 لسنة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة

 التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلقة 2019 نوفمبر 04 بتاریخ

   مالق منطقة نبر لبلدیة العمرانیة

  بلدیة رئیس
 دشراوي  رمزي

  

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

  المكناسي

  

 یتعلق 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   سنةل 2 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق   بقـــــــــرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقیة بالملفات

  2021 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قـــــــــرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى للترقیة

  2021 سنة بعنوان العمومیة

         

  بلدیة رئیس
  علیبي  جالل
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------------------  

 یتعلق 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني  رتبة إلى

  2021 سنة بعنوان

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  2021 سنة

  بلدیة رئیس
  علیبي  جالل

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

 یتعلق 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد رارق

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقـــــــــرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب  رتبة إلى للترقیة

  2021 سنة بعنوان العمومیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

  2021 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  علیبي  جالل

  

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

 یتعلق 2021 مارس 2  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقـــــــــراریتعلق

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد  رتبة إلى للترقیة

  2021 سنة بعنوان العمومیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

  2021 سنة

  بلدیة رئیس
  علیبي  جالل

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

  وسةس

  

 یتعلق 2021 ماي 3  في مؤرخ 2021   لسنة 38 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة

  مستشار

 متصرف رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة في الناجحین قائمة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  2021 ةسن بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  ھرقلة

  

 یتعلق 2021 ماي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بتأجیل

  2020 سنة بعنوان رئیس

                                                           

 یتعلق  2021 ماي 3 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من ــــــرارقــــ

 معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بتأجیل

 بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك  رئیس

  . 2020 سنة

  ھرقلة بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل القانون وعلى

  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق  1966  أفریل 25 في المؤرخ 178 عدد االمر على و

    ھرقلـة بلدیـة بإحداث

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد الحكومي األمر وعلى

 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جویلیة

 2009لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین دسینالمھن

  ،2009جانفي  21 في  المؤرخ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ’بالبلدیات والترسیم

  2020 نوفمبر 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى

 مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح متعلقال
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 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري

  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

  2020 نوفمبر 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة

  : یلــــي مــا قــررت

 بالملفات الداخلیة المناظرة إجراء تاریخ تأجیل یقع : األول الفصل

 ولفائدتھا ھرقلة ببلدیة  رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة

  . الموالیة واألیام 2021 نفيجا 29 لیوم المقررة

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثاني الفصل

 بعنوان لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك  رئیس معماري مھندس

 عن عوضا الموالیة واألیام 2021 جوان 07 بتاریخ 2020 سنة

  .الموالیة واألیام 2021 جانفي 29

 .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

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

  قردان بن

  

 یتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 ھندسینالم بسلك " 1أ" أول معماري مھندس إلنتداب واإلختبارات

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بنقردان بلدیة رئیس من قرار

 " 1أ" أول معماري مھندس إلنتداب واإلختبارات بالملفات الخارجیة

 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

2021 .  

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعــوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ األمر وعلى

  .بنقردان

 جویلیة 15 في ؤرخالم 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لإلدارة المعماریین

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین إحتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة اظراتالمن

   .العمومي القطاع في لإلنتداب

 مارس 22 فــي المـؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـق 2019

  .بالبلدیــات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 في بنقردان لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

  . 2018 جوان 30 یوم األولى جلستھ

  یلـــي ما قـــّرر        

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : 1 الفصل

 ھندسینالم بسلك أول معماري مھندس إلنتداب باإلختبارات

  .بنقردان بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

 مھندس إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل

 للمترشحین لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري

 الشھادة والحاملین المعماریین المھندسین عمادة بجدول المسجلین

 العمـر من البالغین دلة،معا شھادة أو معماري لمھندس الوطنیة

 عدد األمر أحكـام وفـق تحتسب األكثـر على سنـة (40) أربعیـن

 إلیھ المشار 2006 أفریل 13 فـــي المــؤرخ 2006 لسنة 1031

  .أعاله

 إلیھا المشار الخارجیة، للمناظرة المترشحین على یجب : 3 الفصل

 المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله،

 رسالة بواسطة وإٍرسالھا الترشح إستمارة سحب ثم للغرض،

 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشارة مع الوصول مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة فتح بقرار

  : التالیة الوثائق

  : للمناظرة الترشح عند – أ
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 اإللكتروني الموقع من اوسحبھ تعمیرھا یتم) ترشح إستمارة - 1

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

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة - 2

   الباكالوریا، أعداد بطاقة من نسخة - 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة - 4

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة - 5

  معادلة، بشھادة األجنبیة

 المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة - 6

  المعماریین،

  وعنوانھ، المترشح إلسم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان - 7

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة - 8

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

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

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال

  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو بنقردان لبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

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

  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ

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

  أشھر، ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان -

  یعادلھا، ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

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

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

   .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح  : 4 الفصل

  : القرار ھذا ویضبط بنقردان بلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ -

  .المناظرة فتح تاریخ -

 لجنة أعاله ھاإلی المشار الخارجیة المناظرة على تشرف  : 5 الفصل

  .المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

  اإلختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

  الجدارة، حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض  : 6 الفصل         

 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید طریق

  القرار، ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق

  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 في المشاركة حق لھم المخّول المترشحین قائمة تضبط : 7 صلالف

 من وباقتراح بنقردان بلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة لجنة

  : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل

  : األولى المرحلة - 1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم

 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  : التالي النحو على

 معدل) + )x 1،5 البكالوریا شھادة معدل) = الشخصي المجموع

 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد( + ) x 3 التخرج سنة

  .)جامعیة

  األقصى المعیارالعدد

  ةنقط 30البكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60(أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد إحتساب كیفیة ضبط یتم

  : التالي النحو على

 شھادةل النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار *

  ) x 1،5 البكالوریا

 لسنة النھائي المعدل) نقطة 60 األقصى العدد : الثاني المعیار *

  ) x 3 التخرج

  نقاط 10 األقصى العدد : الثالث المعیار *
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  : التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند

 الترشحاتعدد غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة

  النقاط

  نقاط 10سنوات 5 نم أقل

  نقاط 08سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 06سنة 15 من وأقل سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات 6 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم

 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي لةحا في) الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

  .(سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین

 بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي إختبار -

 عن السؤال إختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي .السحب طریق

  .إثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  : یلـــي كما اإلختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعیة

  : شفاھي إختبار

  دقیقة 20   التحضیر *

  دقیقة 20  العرض *

  دقیقة 20  الحوار *

  ( 20) والعشرین ( 0) الصفر بین یتراوح عدد دقیقة 20

1  

 باللغة أو لعربیةا باللغة الشفاھي اإلختبار یجرى :  9  الفصل

  .المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 الشفاھي اإلختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال : 10 الفصل

 المرحلة في فوق فما ( 50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

  .األولى

 عشرین على ( 6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج : 11 الفصل

  .حالمترش قبول رفض الشفاھي اإلختبار في ( 20)

 قبل من علیھ المتحصل المجموع إحتساب یقع : 12 الفصل

  : كاآلتـي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  2أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  ) x 1 ب + x 2 أ) = النھائي الحاصل        

                                          3  

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصل

 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب

  : نھائیة بصفة قبولھم

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة ( 1

 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة یبترت حسب المناظرة في

  .تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا ( 2

  .سنا ألكبرھم األولویة

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة ( 3

 لتمكین األصلیة بالقائمة لمسجلینا المترشحین عدد من تقدیر أقصى

 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة

  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14 الفصل

 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .بنقردان بلدیة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المحلیة الجماعة تقوم : 15 الفصل

 وبعد .عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین واستدعاء

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

 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى .األصلیة بالقائمة التصریح

 علیھم بأن بالتسلیم، إلشعارا مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

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

 المناظرة في الناجحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتمّ 

 على أشھر ستة ةالتكمیلی بالقائمة العمل وینتھي .التفاضلي الترتیب

  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى

 للجماعــات الرسمیـة بالجریدة القــرار ھذا ینشـر : 16 الفصل

  .للبلدیــة اإللكتروني والموقـع المحلیـة

                          
                          

  البلدیـــــــــة رئیس
  عبعــــــــــاب  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بالملفـات خارجیة مناظـرة بفتح یتعلق بنقـردان بلدیة رئیس من بقرار

 إختصاص "1أ" أول مھندس (01) عدد إلنتداب واإلختبارات
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 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك مدنیة ھندسة

  . 2021 سنة بعنوان ردانبنق بلدیة

 بالملفـات خارجیة مناظـرة بفتح یتعلق بنقـردان بلدیة رئیس من قرار

 إختصاص "1أ" أول مھندس (01) عدد إلنتداب واإلختبارات

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك مدنیة ھندسة

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ            

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 الدولة ألعــوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات یةالمحل والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ األمر وعلى

  .بنقردان

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات لمھندسي

  .تممتھ

 مارس 22 فــي المـؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـق 2019

  .بالبلدیــات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2021 مارس 31 في المؤرخ بنقردان بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بالسلك مدنیة ھندسة إختصاص "1أ" أول مھندس ( 01) عدد

 بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات مھندسيل المشترك

  . 2021 سنة

 في بنقـردان لبلدیـة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

  . 2018 جوان 30 یوم األولـى جلستھ

  یلـــي ما قـــّرر   

 جویلیة 01 یـوم ولفائدتھا بنقردان ببلدیة یفتح : األول الفصل

 عدد إلنتداب باإلختبارات خارجیة اظرةمن الموالیة واألیام 2021

 المشترك بالسلك مدنیة ھندسة إختصاص " 1أ" أول مھندس (01)

 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي

.  

  .2021 جوان 01 یوم الترشحات ختم یقع : الثاني الفصل

 مونمض البرید بواسطة الترشح ملفات ترسل : الثالث الفصل 

 العنوان على بنقردان بلدیة رئیس باسم بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

  .بنقردان 1934 مارس 2 شارع بنقردان بلدیة : التالي 

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القــرار ھذا ینشـر : الرابـــع الفصل

  .البلدیــة بمقـر تعلیقـھ ویتم للبلدیـة اإللكتروني والموقع المحلیة

  ـــــــــةالبلدی رئیس
  عبعــــــــــاب  فتحي

  

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

 یتعلق 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بنقــردان بلدیـة رئیس من بقرار

 إقتصاد" إختصاص متصرف ( 01) عدد إلنتـداب واإلختبـارات

 بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك "وتصرف

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان

 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بنقــردان بلدیـة رئیس من قرار

 إقتصاد" إختصاص متصرف ( 01) عدد إلنتـداب واإلختبـارات

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "وتصرف

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 الدولة ألعـوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ األمر وعلى

  .بنقردان

 مارس 22 فــي رخالمـؤ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـــق 2019

  .بالبلدیــات
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 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في ؤرخالم 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2021 مارس 31 في المؤرخ بنقردان بلدیة رئیس قرار وعلى

 واإلختبارات بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 "والتصرف إقتصاد" إختصاص متصرف (01) عدد إلنتداب

 بنقردان بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان

 في بنقــردان لبلدیـة البلـدي المجلس تنصیـب جلسة محضـر وعلى

  . 2018 جوان 30 یوم األولـى جلستھ

   بتاریخ البلدي المجلس مداولة وعلى

  یلـــي ما قـــّرر      

 امواألی 2021 جویلیة 01 یـوم بنقردان ببلدیة تفتح : األول الفصل

 (01) عدد إلنتداب واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة

 المشترك اإلداري بالسلك " وتصرف إقتصاد" إختصاص متصرف

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   . 2021 جوان 01 یوم الترشحات قائمة تختم : الثاني الفصل

 مضمون البرید بواسطة ترشحال ملفات ترسل : الثالث الفصل

 العنوان على بنقردان بلدیة رئیس باسم بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

  .بنقردان 1934 مارس 2 شارع بنقردان بلدیة : التالي

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القـرار ھذا ینشر : الرابـــع الفصل

  .ةالبلدی بمقـر تعلیقھ ویتم للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة

         

  البلدیــــــة رئیس
  عبعــــــــــاب  فتحي

  

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

 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بنقردان بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 بالسلك " 3أ" تقني إلنتداب واإلختبارات بالملفات الخارجیة المناظرة

 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل المشترك التقني

2021 .  

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بنقردان بلدیة رئیس من قرار

 التقني بالسلك " 3أ" تقني إلنتداب واإلختبارات بالملفات الخارجیة

 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

.  

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ            

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعــوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة جماعاتوال

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ األمر وعلى

  .بنقردان

 أفریل 12 يف المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

  .تممتھ

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات يحامل لتمكین إحتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

   .العمومي القطاع في لإلنتداب

 مارس 22 فــي المـؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـق 2019

  .بالبلدیــات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 في بنقردان لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

  . 2018 جوان 30 یوم األولى جلستھ

  یلـــي ما قـــّرر        

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : 1 الفصل

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني إلنتداب واإلختبارات بالملفات

  .بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك التقنیون ینتدب : 2 الفصل

 بالملفات الخارجیة المناظرة طریق عن بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة

 على سنة (40) البالغین الخارجیین المترشحین بین من واإلختبارات
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 المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر ألحكام وفقا تحتسب األكثر

  : على والمحرزین أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13 في

 المعاھد قبل من مسندة المطلوبة اإلختصاصات في سام تقني شھادة -

 للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة للدراسات العلیا

  لھا، بمعادلتھا معترف شھادة أو كنولوجیاوالت التطبیقیة

 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیة صبغة ذات علمیة شھادة أو -

  لھا، بمعادلتھا معترف شھادة أو المطلوبة اإلختصاصات في العالي

 في أعاله إلیھا المشار بالمستویات منظرة تكوینیة شھادة أو -

  .المطلوبة اإلختصاصات

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة مناظرةال تفتح : 3 الفصل

  : القرار ھذا ویضبط .بنقردان بلدیة رئیس

 حسب توزیعھا اإلقتضاء، وعند للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  اإلختصاص،

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ -

  المناظرة فتح تاریخ -

 مع الوصول مضمون البرید بواسطة الترشح ملفات إرسال عنوان -

  .بالبلوغ اإلشعار

 إلیھا المشار الخارجیة، للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

 المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله،

 رسالة بواسطة وإٍرسالھا الترشح إستمارة سحب ثم للغرض،

 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون مناظرةال فتح بقرار

  : الوثائیــة

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح إستمارة - 1

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

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة - 2

   اكالوریا،الب أعداد بطاقة من نسخة - 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة - 4

 إلى بالنسبة مصحوبة النھائیة العلمیة الشھادة من مجردة نسخة - 5

  معادلة، بشھادة األجنبیة الشھائد

  وعنوانھ، المترشح إسم حامالن البرید معلوم خالصان ظرفان - 6

 دبأح ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة - 7

 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

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

 السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى القانونیة

 المركزي بطالض بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال

  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو بنقردان لبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

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

  أشھر، (03) ثالثة من أكثر تسلیمھ

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

  أشھر، (03) ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان ورتانص -

  یعادلھا، ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

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

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر حالمترش أن تثبت أشھر (03)

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

   .للصحة عمومیة مؤسسة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف  : 5 الفصل

 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  : بالخصوص اللجنة ھذه

  القرار، ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات فرز -   

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح - 

  اإلختبارات، سیر على واإلشراف الملفات دراسة - 

  الجدارة، حسب المترشحین ترتیب - 

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح - 

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا رفضی  : 6 الفصل

 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

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

  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة قح لھم المخّول المترشحین قائمة تضبط : 7 الفصل

 من وباقتراح بنقردان بلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة لجنة

  : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل

  : األولى المرحلة - 1
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 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم

 یحتسب والذي المناظرة يف التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  : التالي النحو على

 معدل) + )x 1،5 البكالوریا شھادة معدل) = الشخصي المجموع

 الشھادة على الحصول سنة مقیاس عدد( + ) x 3 التخرج سنة

  .)الجامعیة

  األقصى المعیارالعدد

  نقطة 30البكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60(أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد إحتساب كیفیة ضبط یتم

  : التالي النحو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار *

  ) x 1،5 البكالوریا

 لسنة النھائي المعدل) نقطة 60 األقصى العدد : ثانيال المعیار *

  ) x 3 التخرج

 ما حسب النقاط وتسند نقاط 10 األقصى العدد : الثالث المعیار *

  : التالي بالجدول مبین ھو

 الترشحاتعدد غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة

  النقاط

  نقاط 10سنوات 5 من أقل

  نقاط 08سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 06سنة 15 من وأقل سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات 10 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم

 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في) الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

  .(سنا ألكبرھم یةاألولو تعطى المترشحین

 مع محادثة تلیھ العامة والثقافة اإلختصاص في شفاھي إختبار -

 وفي .السحب طریق عن السؤال إختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء

 یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .إثنین على إلیھ

  : لـــيی كما اإلختبار لھذا والضارب المحددة المدة تضبط

  الضارب   النقاط عدد المدة اإلختبار نوعیة

  : شفاھي إختبار

  دقیقة 20   التحضیر *

  دقیقة  20     العرض *

  دقیقة 20      الحـــوار *

  ( 20) والعشرین ( 0) الصفر بین یتراوح عدد   

1  

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي اإلختبار یجرى :  9  الفصل

  .المترشح رإختیا حسب الفرنسیة

 الشفاھي اإلختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال : 10 الفصل

 المرحلة في فوق فما ( 50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

  .األولى

 20) عشرین على ( 6) ستة دون عدد كل عن ینتج : 11 الفصل

  .المترشح قبول رفض الشفاھي اإلختبار في (

 قبل من علیھ صلالمتح المجموع إحتساب یقع : 12 الفصل

  : كاآلتـي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  2أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  ) x 2 ب + x 1 أ) = النھائي الحاصل

                                     3  

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة ةلجن تتولى : 13 الفصل

 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب

  : نھائیة بصفة قبولھم

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة - أ

 الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي شحالمتر علیھ تحصل

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا

  .سنا ألكبرھم األولویة

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

 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى

 لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من ضاءاإلقت عند اإلدارة

  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14 الفصل

 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .بنقردان بلدیة
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 لیةاألص بالقائمة بالتصریح المحلیة الجماعة تقوم : 15 الفصل

 وبعد .عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین واستدعاء

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

   .األصلیة بالقائمة التصریح

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى 

 في ھمعمل بمراكز اإللتحاق علیھم بأن بالتسلیم، اإلشعار مع الوصول

 للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما ( 15) عشر خمسة أقصاه أجل

 تعویضھم ویتمّ  المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون

 الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین

 على أشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي .التفاضلي

  .األصلیة بالقائمة التصریح یختار من تقدیر أقصى

 للجماعــات الرسمیـة بالجریدة القــرار ھذا ینشـر : 16 الفصل

  .للبلدیــة اإللكتروني والموقـع المحلیـة

  البلدیـــــــــة رئیس
  عبعــــــــــاب  فتحي

  

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

 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بنقردان بلدیة سرئی من بقرار یتعلق

 بسلك " 1أ" أول معماري مھندس إلنتداب واإلختبارات بالملفات

 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین

2021 .  

 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بنقردان بلدیة رئیس من قرار

 المھندسین بسلك " 1أ" أول اريمعم مھندس إلنتداب واإلختبارات

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ       

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 ددع القانون وعلى 

 الدولة ألعــوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ مراأل وعلى

  .بنقردان

 جویلیة 15 في المـؤرخ 1999 لسنــة 1569 عدد األمـر وعلى

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  .لإلدارة المعماریین

 مارس 22 فــي المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ ضبطب المتعلـــق 2019

  .بالبلدیــات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2021 مارس 31 في المؤرخ بنقردان بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلنتداب اراتباإلختب الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس

  .2021 سنة بعنوان بنقردان

 في بنقـردان لبلدیـة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

  . 2018 جوان30 یوم األولـى جلستھ

  یلـــي ما قـــّرر

 جویلیة 01 یـوم ولفائدتھا بنقردان ببلدیة یفتح : األول الفصل

 واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 المھندسین بسلك " 1أ" أول معماري مھندس ( 01) عدد إلنتداب

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

  .2021 جوان 01 یوم الترشحات قائمة تختم : الثاني الفصل

 مضمون البرید بواسطة الترشح فاتمل ترسل : الثالث الفصل

 العنوان على بنقردان بلدیة رئیس باسم بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

  .بنقردان 1934 مارس 2 شارع بنقردان بلدیة : التالي

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القــرار ھذا ینشـر : الرابـــع الفصل 

  .البلدیــة بمقـر  تعلیقـھ ویتم للبلدیـة اإللكتروني والموقع المحلیة

                          
                          
  البلدیـــــــــة رئیس 

  عبعــــــــــاب  فتحي

  

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

 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 تنظیم كیفیـة بضبط یتعلق بنقــردان بلدیـة رئیس من بقــرار یتعلق

 ( 01) عدد إلنتــداب واإلختبـارات بالملفات رجیةالخا المناظرة

 المشترك اإلداري بالسلك "وتصرف إقتصاد" إختصاص متصرف

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 المناظرة تنظیم كیفیـة بضبط یتعلق بنقــردان بلدیـة رئیس من قــرار

 متصرف ( 01) عدد ـدابإلنتـ واإلختبـارات بالملفات الخارجیة
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 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "وتصرف إقتصاد" إختصاص

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ            

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 الدولة ألعــوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 ةلسن 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ األمر وعلى

  .بنقردان

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى

 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق ، 2006

 في ركةالمشا من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

   .العمومي القطاع في لإلنتداب

 22 فــي المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـر وعلى

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیــات والترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 في بنقــردان لبلدیـة البلـدي المجلس تنصیـب جلسـة محضر وعلى

  . 2018 جوان 30 یوم األولـى جلستھ

  یلـــي ما قـــّرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : 1 الفصل

 إختصاص متصرف ( 01) عدد إلنتداب واإلختبارات بالملفات

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "والتصرف إقتصاد"

  .بنقردان بلدیة لفائدة

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فالمتصر ینتدب : 2 الفصل

 بالملفات الخارجیة المناظرة طریق عن بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة

 ( 40) أربعین البالغیـن الخارجیّیـن المترشحین بین من واإلختبارات

 لسنة 1031 عدد األمر ألحكـام وفقـا تحتسب األكثر على سنـة

 أعاله إلیھ رالمشـا 2006 أفریل 13 في المــؤرخ 2006

 في یعادلھا ما أو اإلجــازة أو األستاذیـة شھـادة على والمحرزین

  .المطلوب اإلختصاص

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

  .بنقردان بلدیة رئیس

  : القـرار ھذا ویضبط

 حسب توزیعھا اإلقتضاء، وعند للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  صاص،اإلخت

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ -

  المناظرة، فتح تاریخ -

 مع الوصول مضمون البرید بواسطة الترشح ملفات إرسال عنوان -

  .بالبلوغ اإلشعار

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : 4 الفصل

 ثم للغرض معد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل

 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا لترشحا استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع

 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة

  : التالیــة

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ترشح إستمارة – 1

  ،(www.concours.gov.tn) العمومیة مناظراتال لبوابة

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة – 2

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من نسخة – 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة – 4

 إلى بالنسبة مصحوبة النھائیة العلمیة الشھادة من مجردة نسخة – 5

  معادلة، بشھادة األجنبیة الشھائد

  وعنوانھ، المترشح اسم یحمالن البرید معلوم انخالص ظرفان – 6

 مكاتب بأحد الترسیم أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة – 7

 على یمض لم القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 لطرح الترشحات ختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى یةالقانون السن من الخدمة ھذه مدة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

 على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمن – 1

  أشھر، ( 03) ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ
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 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون – 2

  أشھر، ( 03) ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان – 3

  یعادلھا، ما أو العلمیة الشھادة من لألصل طابقةم نسخة – 4

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة – 5

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة – 6

 03) ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة – 7

 ذھنیةوال البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر (

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة

  .للصحة عمومیة مؤسسة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 5 الفصل

 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

   : بالخصوص اللجنة ھذه

  القرار، ھذا ألحكام بقاط علیھا المعروضة الملفات فرز -

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

  اإلختبارات، سیر على واإلشراف وتقییمھا الملفات دراسة -

  الجدارة، حسب المرشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 ریقط عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : 6 الفصل

 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 القرار، ھذا من (" أ" الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق

  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 في المشاركة حق لھم المخّول المترشحین قائمة تضبط : 7 الفصل

 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل : 8  الفصل

  : مرحلتین

  : األولى المرحلة – 1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم

 یحتسب ذيوال المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  : التالي النحو على

  = الشخصي المجموع

 + ( X 3 التخرج سنة معدل( X 1.5 البكالوریا شھادة معدل)

  .(الجامعیة الشھادة على الحصول سنة مقیاس عدد)

  األقصى المعیــارالعدد

  نقطة 30البكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  قطةن 60(أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم

  : التالي النحو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار *

  (X 1.5 البكالوریا

 لسنة النھائي المعدل) نقطة 60 صىاألق العدد : الثاني المعیار *

  ( X 3 التخرج

 ما حسب النقاط وتسند نقاط 10 األقصى العدد : الثالث المعیار *

   : التالي بالجدول مبین ھو

 الترشحاتعدد غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة

  النقاط

  نقاط 10سنـوات 5 من أقل

  نقاط 08سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  نقاط 06سنة 15 من وأقل سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات 10 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم

 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في .الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى المترشحین

  : الثانیـة المرحلة – 2

 مع محادثة تلیھ العامة والثقافة اإلختصاص في شفاھي إختبار

 وفي السحب، طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء

 أسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .إثنین على إلیھ

   : یلــي كما اإلختبار لھذا والضارب المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعیة

  : شفاھي إختبار

  دقیقة 20   التحضیـر -     

  دقیقة 20   العـرض -     

  دقیقة 20   الحـوار -     
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  2( 20) والعشرین ( 0) الصفر بین یتراوح عدد 

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي اإلختبار یجرى : 9 الفصل

  .المترشح ختیارا حسب الفرنسیة

 الشفاھي اإلختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال : 10 الفصل

 المرحلة في فوق فما ( 50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

  .األولى

 عشرین على ( 6) الستة دون عدد كل عن ینتج : 11 الفصل

  .المترشح قبول رفض الشفاھي اإلختبار في ( 20)

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصل

  : كاآلتــي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  1أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  2ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  ( X 2 ب + X  1 أ)    النھائي الحاصل   

                                    3  

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصل

 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب

  : نھائیة بصفة قبولھم

  : األصلیــة القائمة – أ

 حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل

 المترشح علیھ صلتح الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

 تكون النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا

  .سنـا ألكبرھم األولویة

  : التكمیلیة القائمة – ب

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

 اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14الفصل

 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 واستدعاء ألصلیةا بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : 15 الفصل

 ثالثون أجل إنقضاء وبعد .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین

 بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما ( 30)

 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة،

 بمراكز اإللتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة

 رافضین یعتبرون أو یوما ( 15) خمسـة أقصاه أجل في عملھم

 ویتم المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم

  .التفاضلي الترتیب

 تقدیر أقصى على أشھر ( 6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي

  .األصلیة بالقائمة تصریحال تاریخ من

 للجماعــات الرسمیـة بالجریدة القــرار ھذا ینشـر : 16 الفصل

  . المحلیـة

  البلدیـــــــــة رئیس
  عبعــــــــــاب  فتحي

  

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

 2021 مارس 30  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 خارجیة رةمناظـ بفتح یتعلق بنقــردان بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 إختصاص" 3أ"تقني ( 01) عدد إلنتـداب واإلختبارات بالملفات

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك میكانیكیة ھندسة

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة

 بالملفات خارجیة مناظـرة بفتح یتعلق بنقــردان بلدیة رئیس من قرار

 ھندسة إختصاص" 3أ"تقني ( 01) عدد إلنتـداب واإلختبارات

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك میكانیكیة

  . 2021 سنة بعنوان بنقردان

  بنقـردان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستــور، على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 الدولة ألعــوان العام األساسـي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تّممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلى

  . 2011 مبرسبت 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1906 دیسمبر 13 في المؤرخ األمر وعلى

  .بنقردان

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 فــي المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ

  .2019 دیسمبر
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 مارس 22 فــي المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمـر وعلى

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـــق 2019

  .بالبلدیــات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2021 مارس 31 في المؤرخ بنقردان بلدیة رئیس قرار وعلى

 إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 التقني بالسلك میكانیكیة ھندسة إختصاص " 3أ" تقني ( 01) عدد

 2021 سنة بعنوان بنقردان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

.  

 في بنقـردان لبلدیـة البلدي المجلس تنصیب جلسة ضرمح وعلى

  . 2018 جوان30 یوم األولـى جلستھ

  یلـــي ما قـــّرر

 جویلیة 01 یـوم ولفائدتھا بنقردان ببلدیة یفتح : األول الفصل

 واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة الموالیـة واألیام 2021

 بالسلك میكانیكیة ھندسة إختصاص " 3أ" تقني ( 01) عدد إلنتداب

 سنة بعنــوان بنقـردان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2021 .  

  . 2021 جوان 01 یوم الترشحات ختم یقع : الثاني الفصل

 مضمون البرید بواسطة الترشح ملفات ترسل : الثالث الفصل 

 وانالعن على بنقردان بلدیة رئیس باسم بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

  .بنقردان 1934 مارس 2 شارع بنقردان بلدیة : التالي 

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القــرار ھذا ینشـر : الرابـــع الفصل

  .البلدیــة بمقـر تعلیقـھ ویتم للبلدیـة اإللكتروني والموقع المحلیة

  البلدیـــــة رئیس
  عبعــــــــــاب  فتحي

  

  


