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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  باردو

 تقني بتسمية يتعلق بقرار يتعلق 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة في نجاحه بعد العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس

  ...........................................................................2020 سنة بعنوان باردو بلدية فائدةل
  أريانة

 المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق 2021 أفريل 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  ...............................................................................2021 سنة  بعنوان  شغورها سد
 تنفيذ على مصاريف باسترجاع يتعلق 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  .....................................................والبيئية العمرانية التراتيب  بمخالفة المتعلقة القرارات
 استغالل معاليم بمراجعة يتعلق 2021 مارس 29  في ؤرخم 2021   لسنة 3 عدد قرار

  ................................................وعمل وثقافة رياضة لجمعيات بالنسبة الرياضية المنشآت
  ........2021 سنة ميزانية بتنقيح يتعلق 2021 مارس 29 في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار
 منح معاليم باستخالص يتعلق 2021 مارس 29  في رخمؤ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  .....................................................................................والكهرباء بالماء الربط تراخيص
 ولاأل بالعنوان اعتماد بتحويل يتعلق 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

  .................................................................................................2021 سنة لميزانية
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 المرافق معاليم باستخالص يتعلق 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  .........................................................البلدية بالمنطقة المحالت لبعض بالنسبة التجارية
 الجملة سوق معاليم باستلزام يتعلق 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  .......................................................................................2021 لسنة والغالل للخضر
  الجديدة

 الجديدة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 انجو 6  في مؤرخ 2021   لسنة 37 عدد قرار

 بالسلك رئيس تقنى رتبة إلى بالملفات للترقية  الداخلية المناظرة بنتائج بالتصريح يتعلق

  ....................................................2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقنى
 الجديدة بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 38 عدد قرار

  ............الجديدة ببلدية محلية متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق 2021 جوان 08 فى مؤرخ
  تميم منزل

 تميم منزل بلدية رئيس من  بقـرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 شفاهي باختبار مشفوعة بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03 في مؤرخ

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   متصرف خطة ليشغل "2أ" صنف من متعاقد عون النتداب

  .......................................................2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية
 منزل بلدية رئيس من  بقــرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 "2أ" صنف من متعاقد عون النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق تميم

 تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك متصرف خطة ليشغل

  ...................................................................................................2021 سنة بعنوان
 مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس بمن يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 متعاقد عون النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 جوان 03 في

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك كهربائية هندسة تقني خطة ليشغل "3أ" صنف من

  .......................................................2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية
 منزل بلدية رئيس من  بقــــرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 باختبار مشفوعة بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03 يف مؤرخ تميم

 بالسلك كهربائية هندسة تقني  خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد عون النتداب شفاهي

  ...................2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك  التقني
 مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس بمن يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 متعاقد عون النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 جوان 03 في

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنية هندسة تقني خطة ليشغل "3أ" صنف من

  .......................................................2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية
 تميم منزل بلدية رئيس من  بقـرار يتعلق 2021 جوان 2 في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 شفاهي باختبار مشفوعة بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03 في مؤرخ
 شبكات و طرقات مدنية هندسة تقني  خطة لليشغ "3أ" صنف من متعاقد عون النتداب
 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك مختلفة

2021...................................................................................................................  
 تميم منزل بلدية رئيس من  بقـرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 "ج" صنف من متعاقدين أعوان النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتبي خطة ليشغلوا

  ....................................................................................2021 سنة بعنوان تميم منزل
 منزل بلدية رئيس من بقـــرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 باختبار مشفوعة  بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03 في مؤرخ تميم

 و محللي بسلك   برامج واضع خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد ونع النتداب شفاهي
  ......................2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني
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 تميم منزل بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 عون النتداب بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية تعلقي  2021 جوان 03في مؤرخ

 لإلدارات اّإلعالمية تقنيي و محللي بسلك برامج واضع خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد

  .......................................................2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية
 منزل بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 10  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات  داخلية  مناظرة بفتح يتعلق 2020 مارس 11  في مؤرخ  تميم

 بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني

  ............................................................................................................2021 سنة
 تميم منزل بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 مارس 10 في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات  الداخلية  المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 مارس 11  في مؤرخ

 بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني

  ............................................................................................................2021 سنة
    علوش دار

 علوش دار بلدية رئيس نم بمقرر يتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 الوحدة من متعاقدين عاملين النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2021 جوان 02 في مؤرخ

  ..........................................................2021 سنة بعنوان علوش دار بلدية لفائدة األولى
  الزريبة

 الـمـالـي الــحـــسـاب خــتـم بقرار لقيتع 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ......................................................................2020 لــــســـنـــة ةالـــزريـبـ ـديــــةلـبـل
 الـــمـيزانـيــة غـلـق بقــرار يتعلق 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

  ..............................................................................................2020 سـنـة لـتـصـرف
  بنزرت

 ربط تراخيص استثنائيا بإسناد يتعلق 2021 جوان 1 في مؤرخ 2021 ةلسن 6 عدد قرار

  .................................................................................................العمومية بالشبكات
  بورقيبة منزل

 مناظرة طريق عن ترقية بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  .......................................رئيس مهندس رتبة إلى  أول مهندس رتبة من بالملفات داخلية
  مدين زهرة

 زهرة بلدية أعوان مجموع بضبط يتعلق 2021 فيفري 2 في مؤرخ 2021  لسنة 7 عدد قرار

  ....................................................................................................................مدين
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 جوان 1 في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية فاتبالمل الداخلية

  ..........................................................................................البلديات لفائدة العمومية
  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى لترقيةل

  ....................................................................................2021 سنة بعنوان مدين زهرة
  الدماء غار

 باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

 الدماء غار بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب

  ...................................................................................................2021 سنة بعنوان
 خارجية مناظرة بقرار يتعلق 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  ..................العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات

 النتداب خارجية بمناظرة يتعلق 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

  ...........................................العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس
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  السنان قلعة
  ...........................مؤقت بتفويض يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار
  .....................................ببالغ يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  السبالة
  ...............................ترقية بقرار يتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   سنةل 2 عدد قرار
  ......البتات إجراء لجنة تركيبة تجديدب يتعلق 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

  زرمدين
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 مارس 16  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

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

  .......................................................................2021 سنة بعنوان زرمدين بلدية لفائدة
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 مارس 16  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 زرمدين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  ..................................................................................................2021 سنة بعنوان
  طبلبة

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 ماي 4 في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 2021 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ..................................................................................................طبلبة بلدية لفائدة
 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 بلدية لفائدة المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  ..........................................................................................2021 سنة بعنوان طبلبة
 و البناء رخص لجنة بتركيبة يتعلق 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

  ...................................................................................طبلبة ببلدية الهدم و التقسيم
 خليةدا مناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 انفيج 24  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

  ..................................................................................2021 سنة بعنوان طبلبة بلدية
 الداخلية المناظرة يمتنظ بكيفية يتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  ............................................................2021 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية
 بالملفات داخلية مناظرة تحبف يتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021  لسنة 17 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  .........................................................................2021 سنة بعنوان طبلبة بلدية لفائدة
 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021 لسنة 18 عدد قرار

 بلدية لفائدة المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

  ..........................................................................................2021 سنة بعنوان طبلبة
  المهدية

 الميزانيــــــة غلــــق بقـرار يتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021 سنةل 14 عدد قرار

  ...............................................................................................2020 سنة لتصــــرف
  الجم

 لملفاتبا داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021 لسنة 21 عدد قرار

  ..........الجم بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقية
 متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021 لسنة 22 عدد قرار

  ...........................................................................................................الجم ببلدية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021 لسنة 23 عدد قرار

  ..................الجم ببلدية العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقية
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  صفاقس
 صفاقس بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021 لسنة 23 عدد قرار

 عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

  ............................................صفاقس بلدية لفائدة  لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  باردو

  

 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 بالسلك رئيس تقني بتسمية يتعلق بقرار يتعلق

 في نجاحه بعد ، العمومية لإلدارات المشترك التقني

 بعنوان باردو بلدية لفائدة بالملفات الداخلية المناظرة

  2020 سنة

 2021 جوان 07 في مؤرخ بـاردو بلدية رئيـس  من قـرار

 المشترك التقني بالسلك رئيس تقني بتسمية يتعلق

 الداخلية المناظرة في نجاحه بعد ، العمومية لإلدارات

   2020 سنة بعنوان باردو بلدية لفائدة بالملفات

  بـاردو بلدية رئيس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -     

 الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي 09 في المؤرخ

       المحليّة

 المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -     

  النـظام بضبـط المتعلـق 1983 ديسمبر 12 في

 المحلية والجماعات الدولـة ألعوان العام األساسي

 وعلى اإلداريـة  الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -  

  . باردو بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى -  

  الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العموميّة لإلدارات المشترك التقني بالسلك 

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته لتيا النصوص جميع

   2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 المناظرة بنتائج التصريح جلسة محضر وعلى -  

 رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة بعنوان باردو بلدية

    

  : يلــي ما قرر

 ذكره اآلتي األول التقني تسمية يقع : وحيد فصل

 رئيس تقني رتبة في 2021 ماي 31 من إبتداء

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك    التقني بالسلك

     : باردو بلدية

  الحناشي عادل السيد -

  بلدية رئيس
  التليلي  منير

  

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

  أريانة

  

 2021 أفريل 1  يف مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

  شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق

  2021 سنة  بعنوان

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 علقالمت 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى

  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا

  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا

 افريل 01 الخميس يوم المنعقدة 2021 لسنة االولى

2021  .  

  :يلي ما قرّر

 عدد طضب على المجلس أعضاء صادق : األول الفصل

 2021 سنة بعنوان شغورها سد المراد الخطط ونوعية

 اللجنة ومن اإلدارة من مختصا عضو يكون ان مراعاة مع

 اللجنة تركيبة ضمن المطلوب باالختصاص المعنيان

 دعوة البلدية لرئيس االقتضاء وعند للمناظرة الفنية
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 االختصاص ذوي من البلدي المجلس من أعضاء

  . اللجنة أعمال ورلحض الخبرة او المطلوب

I -اإلنتداب طريق عن شغورها سد المراد الخطط:  

  :العمومية لإلدارات المشترك اإلداري السلك-1

 صيغة الحاجيات توزيع الجملي الرتبةاإلختصاصالعدد

  اإلنتداب

  التعاقد طريق عن     التجهيز          6-متصرف 

  الميزانية

  المغازات   

  (02) اإلقتصادية ش  

  انونيةالق ش  

  البلدية القباضة 601-مساعد متصرف

  القانونية ش  02          

  المالية ش 01        

  اإلدارية ش 01         

  التعاقد طريق اإلقتصاديةعن ش 01      

  القانونية ش 603-  تصرف كاتب

  المجلس كتابة01     

  التعاقد طريق عن اإلقتصادية شؤون 02         

  البيئية الشرطة 2201- إدارة مستكتب

  (المقبرة) المدنية الحالة02      

  (الدوائر) المدنية الحالة08      

  الصحة حفظ03      

  اإلعالم مصلحة 01       

  (نظار) النظافة إدارة 05        

  التعاقد طريق عن(إحصاء) اإلقتصادية ش 02        

 طريق المركزيةعن واإلدارة الدوائر8_إستقبال عون

  التعاقد

  :العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك السلك-2

 توزيع    للخطط الجملي العدد اإلختصاص الرتبة

  اإلنتداب صيغة  الحاجيات

 تجميل1الحدائق وتزويق البستنة أول مهندس 

  التعاقد طريق المدينةعن

  :العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك-3

 الحاجيات توزيع للخطط الجملي الرتبةاإلختصاصالعدد

  اإلنتداب صيغة

 عن(الدوائر) الفنية المصالح  4المدنية تقنيالهندسة

  التعاقد طريق

  الورشات   1 تقنيإلكتروميكانيك

  المعلومات تكنولوجيا2    تقنياإلعالمية

  العمومي التنوير1      تقنيكهرباء

  النظافة إدارة 02 عدد   3     تقنيالبيئة

  المحيط حماية 01 عدد

  الورشات1السيارات يكهرباءتقن مساعد

  الصحة حفظ1 تقنيإلكتروميكانيك مساعد

 للصحة السامين للفنيين المشترك السلك-4

  :العمومية

 الحاجيات توزيع للخطط الجملي الرتبةاإلختصاصالعدد

  اإلنتداب صيغة

 حفظ2العمومية الصحة العمومية للصحة أول سام فني

  التعاقد طريق الصحةعن

  :طفالاأل رياض منشطي سلك-5

 الحاجيات توزيع للخطط الجملي الرتبةاإلختصاصالعدد

  اإلنتداب صيغة

  التعاقد طريق األطفالعن رياض2_األطفال رياض منشط

 باإلدارات العاملين للصحفيين المشترك السلك-6

  :العمومية

 الحاجيات توزيع للخطط الجملي الرتبةاإلختصاصالعدد

   اإلنتداب صيغة

  التعاقد طريق معناإلعال مصلحة1_صحفي كاتب

  :العمومية لإلدارات اإلجتماعية الخدمة أعوان سلك-7

 الحاجيات توزيع للخطط الجملي الرتبةاإلختصاصالعدد

  اإلنتداب صيغة

 العمل مصلحة1_اإلجتماعية الخدمة متصرف

  التعاقد طريق اإلجتماعيعن

 سد المراد الخطط عدد في التخفيض يتـم : مالحظة

 إو نقلة إتمام حالة في اباإلنتد طريق عن شغورها

   .اإلنتدابات هذه تجسيم قبل أريانة ببلدية أعوان إلحاق

II -الترقية طريق عن شغورها سد المراد الخطط 

  :واإلدماج
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  (إستثنائية ترقية) :اإلداري اإلطار-8

 عدد2021 المؤهلين الترقيةعدد الحاليةرتبة الرتبة

   ترقيتهم المراد األعوان

  0101مستشار متصرّف ــــــرّفمتصـــــــــــــــ

  :الفني اإلطــــــــــــــار-9

 عدد2021 المؤهلين عدد الترقية رتبة الحالية الرتبة

 ط/ع(األقل على %35) 2021 ترقيتهم المراد األعوان
  باالختيار مناظرة

           عام معماري مهندس رئيس معماري مهندس

            1                            1              1    

               _   

                     عام مهندس           رئيس مهندس

       2                             1              1        

      _  

                   رئيس مهندس              أول مهندس

              2                            1                1 

_  

           أول رئيس تقني                    رئيس تقني

            2                             1              1   

              _  

                       رئيس تقني                أول تقني

       5                                    3       3        

                    أول تقني                        تقني  

      2                                      1        1      

      _  

                    تقني                     تقني مساعد

          2                                 1        1       

   _  

                   تقني مساعد                تقني عون

        2                                            1        

  1 _  

  :الخـاص اإلطــــــــــــــــار-8      

 عدد2021 المؤهلين عدد الترقية رتبة الحالية الرتبة

 ط/ع(األقل على %35) 2021 ترقيتهم المراد األعوان
  باإلختيار مناظرة

 رئيس سام فني العمومية للصحة أول سامي فني

 1                                       11العمومية للصحة

             1                          محلل برامج واضع  

                   1                                        1 

           _   

  :لــــــــــــــــــــــــــــــةالعم-9

 عدد2021 المؤهلين عدد الترقية صنف الحالي الصنف

 2021 ترقيتهم المراد العملة

  2021إختيار2021إمتحان(50%)

                              9 صنف عامل12 صنف عامل

    9                                            -             

  9  

                             3  صنف عامل3 صنف عامل2

 3                                                -         3  

                            62 صنف عامل4 صنف عامل3

  31                                      16                 

15  

                            34 صنف عامل5 صنف عامل4

     17                                    9                 

  8  

                            29 صنف عامل6 صنف عامل5

      14                                      7              

  7  

                            26 صنف عامل7 صنف عامل6

        13                                7                6 

   

                            19 صنف عامل8 صنف عامل7

     9                                       5                

   4  

                              8 صنف عامل9 صنف عامل8

     4                                      2                 

   2  

                            1 صنف عامل10 صنف عامل9

     1                                       1                

            -  

  : الموظفين أسالك في العملة إدماج-10

   : العمومية لإلدارات المشترك اإلداري السلك-أ

 المزمع الخطط عدد التسديد قطري اإلدماج رتبة

  لإلدماج مهني إمتحان طريق عن تسديدها

  03لإلدماج مهني إمتحان إدارة مستكتب

  : العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك-ب
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 الخطط عدد التسديد طريق اإلختصاص اإلدماج رتبة

  لإلدماج مهني إمتحان طريق عن تسديدها المزمع

  01لإلدماج مهني إمتحان الميكانيك تقني مساعد

  01لإلدماج مهني إمتحان النجارة تقني عون

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل

  .القرار

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 لمتعلقةا القرارات تنفيذ على مصاريف بإسترجاع يتعلق

  والبيئية العمرانية التراتيب  بمخالفة

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر عاوتب
  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا
 مارس 29 االثنين يوم المنعقدة 2021 لسنة األولى
2021  

  :يلي ما قرّر

 توظيف على المجلس أعضاء وافق : األول الفصل

 المتعلقة راتالقرا تنفيذ مصاريف استرجاع معاليم

 بيان حسب وذلك والبيئية العمرانية الترتيب بمخالفة

  (المالحق انظر) : التالية الجداول

 أو (خواص) مقاولة طريق عن التدخل صورة في ?

 فاتورة بحسب الجملية الكلفة تثقيل يتم فإنه غيرها

  .أشغال

 ابتداء القرار لتنفيذ الالزمة الزمنية المدة احتساب يتم

 عملية من االنتهاء غاية إلى المعدات عجم ساعة من

  .التنفيذ

 على تغيير طرأ كلما التكاليف هذه مراجعة يقع

   .األسعار

 كل طرف من  التالية اإلجراءات إتباع الغرض في يتم

   : معنية إدارة

 مختلف بيان مع التدخل حول مفصل تقرير إعداد

  .العناصر

  .بالتكلفة الدين صاحب إعالم

  .وطبيعته الدين سنة تضم ةتصفي بطاقة إعداد

 ومتابعة التثقيل قصد البلدي للقابض البطاقة إحالة

  .االستخالص عملية

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفان بها

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 الرياضية المنشآت استغالل معاليم بمراجعة يتعلق

  وعمل وثقافة رياضة لجمعيات بالنسبة

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في لمؤرخا األمر وعلى
  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا
  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا
 مارس 29 االثنين يوم المنعقدة 2021 لسنة األولى
2021  

  :يلي ما قرّر

 توظيف على المجلس أعضاء وافق : األول الفصل 
 لجمعيات الرياضية المنشآت استغالل على معلوم
 للموسم دينارا 1400 بـــــ وعمل وثقافة رياضة

  : قسطين على يدفع الرياضي

   التمارين ومباشرة الموسم افتتاح في األول القسط-

  االول القسط دفع من أشهر ستة بعد الثاني القسط-

 البلدي والقابض للبلدية العام كاتبال :  الثاني الفصل 
  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفان بها

  

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم
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------------------  

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  2021 سنة ميزانية بتنقيح يتعلق

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على عهإطال بعـــد
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا
  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في لبلديا المجلس لمداولة وتبعا
 مارس 29 االثنين يوم المنعقدة 2021 لسنة األولى
2021  

  :يلي ما قرّر

  على البلدي المجلس أعضاء صادق  : األول الفصل

 انظر) يلي ما  وفق وذلك 2021 سنة ميزانية تنقيح

  (المالحق

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه ما في كل مكلفان بها

  

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بالماء الربط تراخيص منح معاليم باستخالص يتعلق

  والكهرباء

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 نةلس 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا

  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا

 مارس 29 االثنين يوم المنعقدة 2021 لسنة الولىا

2021  

  :يلي ما قرّر

 توظيف على المجلس أعضاء وافق : األول الفصل

   الماء بشبكة للربط تراخيص لمنح معاليم

 فيفري 11 بتاريخ 13 عدد  المنشور إطار في والكهرباء

 ، 2004 افريل 26 بتاريخ 29  عدد والمذكرة 2004
 على وذلك المختصة اللجنة افقةمو على الحصول وبعد

  : التالي النحو

  د150 :01 عدد العداد-

  د300 : 02 عدد العداد-

  د500 : 03 عدد العداد-

  د1000 : 04 عدد العداد-

  د 1500 التجارية الصبغة ذات المحالت -

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفان بها

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 سنة لميزانية االول بالعنوان اعتماد بتحويل يتعلق

2021  

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 يما 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى

  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا

  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا

 مارس 29 االثنين يوم ةالمنعقد 2021 لسنة األولى

2021  

  :يلي ما قرّر

  على البلدي المجلس أعضاء صادق  : األول الفصل

 كما 2021 سنة لميزانية االول بالعنوان اعتماد تحويل

   : يلي
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 بيان الفرعية الفقرة الفقرة الفصل القسم العنوان

 بميزانية المرسمة االعتمادات    بالميزانية الفصل

  النهائية االعتمادات يعبالترف بالتخفيض2021

 القومية الشركة تجاه متخلدات1020220108002
  16.663     16.663        _          0البترول لتوزيع

 القومية الشركة تجاه متخلدات1020220108004
      _    _          30.000المياه وتوزيع الستغالل
30.000  

 الوطني الديوان تجاه متخلدات1020220108005
  30.000       _19.000    49.000تونس تصاالتال

 الوطنية الوكالة تجاه متخلدات1020220108013

       _1.398       16.000النفايات في للتصرف

14.602  

 عمومية مؤسسات تجاه متخلدات1020220108020
  4.3439.343  _                            5.000أخرى

                  يةالعموم المؤسسات متخلدات مجموع
                        100.000            

20.39821.006100.608  

               الخواص تجاه متخلدات1020220108021
    150.000          608            _     149.392  

                                             المجــــــمـــــوع
                       250.000            

21.00621.006250.000  

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل
  .القرار هذا بتنفيذ  يخصه ما في كل مكلفان بها

  

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم

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

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار
 بالنسبة التجارية المرافق معاليم باستخالص تعلقي

  البلدية بالمنطقة المحالت لبعض

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى
  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا      

  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا

 مارس 29 االثنين يوم المنعقدة 2021 لسنة االولى

2021  

  :يلي ما قرّر                                       

 استخالص على المجلس أعضاء وافق : األول الفصل

 الصبغة ذات المحالت على التجارية المرافق معاليم

 بعبارة الخالص بوصل والتنصيص المرخصة غير التجارية

  ." القانونية الوضعية تسوية الخالص عملية تعتبر ال "

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل 

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفان بها

  البلدية رئيس

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم

  

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

 2021 مارس 29  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 والغالل للخضر الجملة سوق معاليم باستلزام يتعلق

  2021 لسنة

  أريانــــــــــة بلديــــة رئيـــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على إطالعه بعـــد

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

    المحلية

 المتعلق 1908 جويلية غرة في المؤرخ األمر وعلى

  . أريانـــــة بلدية بإحداث

 البلدي المجلس تنصيــب جلسة لمحضـر وتبعا
  .2018 جوان 26 في  بتاريخ  المنعقدة

 العادية دورته في البلدي المجلس لمداولة وتبعا
 مارس 29 االثنين يوم المنعقدة 2021 لسنة االولى
2021  

  :يلي ما قرّر

 تسوية على المجلس أعضاء وافق : األول الفصل

 لسنة للخضر الجملة سوق معاليم استلزام وضعية

 أد 52.500 وقدره بمبلغ المراكنة طريق عن 2021

  .ميالد بن فاضل المستلزم لفائدة

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :  الثاني الفصل 

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه ما في كل مكلفان بها

  بلدية رئيس
  موسى فاضل العربي دمحم
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------------------  

  الجديدة

  

 2021 جوان 6  في مؤرخ 2021   لسنة 37 عدد قرار

 يبالتصريح يتعلق الجدييدة بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 رتبة الى بالملفات للترقية  الداخلية المناظرة بنتائج

 لالدارات المشترك التقنى بالسلك رئيس تقنى

  2021 سنة بعنوان العمومية

 للترقية الداخلية المناظرة فى الناجحين قائمة

 التقنى بالسلك رئيس تقنى رتبة الى بالملفات

   2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

   بوفتح مهدى -

  بلدية رئيس
  العويني  خالد

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

 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 38 عدد قرار

 08 فى مؤرخ الجديدة بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 محلية متناصفة إدارية لجان باحداث يتعلق 2021 جوان

  الجديدة ببلدية

  الجديدة بلدية رئيس إن

   إطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

   المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانــون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلــق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولــــــة ألعــوان

 النصــوص جميــع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 69 عدد القانون وخاصة تممته أو نقحته التي

    2007 /12/ 27 فى المؤرخ 2007

 المتعلق 1957 جـــــانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى

  الجديـــدة بلديـــة بإحـــداث

 29 فى المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و

 تسيير و تنظيم كيفيـــــــة بضبط المتعلق 1990 اكتوبر

 2937 عدد باألمر تنقيحه كما المتناصفة داريةاإل اللجان

   2012 نوفمبر 27 فى المؤرخ 2021 لسنة

 22 فى المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 و االنتداب آليـــــات و بضيغ المتعلــــــق 2019 مارس
   الترسيم و الترقية

 المؤرخ 3508 عدد منوبة والى السيد مكتوب على و

 لجان إلحداث بالدعوة المتعلق 2021 افريل 07 فى

 الموظفين من سلك او رتبة لكل محلية متناصفة إدارية

   العملة من وحدة أو

   يلى ما قرر

 تحدث 2021 جويلية 09 يوم من بداية  : االول الفصل

 قابلة سنوات (03) ثالث لمدة و الجديدة ببلدية

 لمختلف متناصفة إدارية لجان (03 ) ثالث عدد للتجديد

 كما العملة وحدات من وحدة لكل و موظفينال رتب

   : يلى

 السلك تضم و  01  عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة -

   المعادلة والرتب (3و2-1أ )  أ الفرعى

 السلك تضم و  02  عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة -

   المعــادلـة الرتــــب و ج و ب الفرعى

 عملة  تضم و  03  عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة -

  الثالثة و الثانية و األولى الوحدة

 من المتناصفـة اإلداريـة اللجان تتركـب : الثانى الفصل

 طرف من تعيينهم يقع  اإلدارة لممثلى متسـاو عـدد

 يتم  العملـة و األعـوان ممثلى و  البلدية رئيس

 للرزنامة وفقا العملة و األعوان طرف من إنتخابهم

 و رسميين أعضاء من اللجــــان ذهه وتتكون  المصاحبة
   العدد فى متساوين نواب أعضاء

 المتناصفة اللجـان مختلف يترأس : الثالث الفصل

 أو للبلدية العام الكاتب أعاله األول بالفصل المذكورة

   منه بتكليف ينوبه من

 القائمات وفق الناخبين قائمــة تضبط : الرابع الفصل

 التابعة المبانى بمختلف تعلق و القرار بهذا الملحقـة

    2021 جوان 07  يوم من بداية للبلدية

 بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : الخامس الفصل

 للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذى القرار هذا

   المحلية

  بلدية رئيس
  العويني  خالد

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

  تميم منزل

  

 2021 انجو 2  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من  بقــرار يتعلق

  بالملفات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03

 من متعاقد عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة
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 اإلداري بالسلك   متصرف خطة ليشغل "2أ" صنف

 تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من ارقـر

 مشفوعة بالملفــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 "2أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب شفاهي باختبار

    متصرف خطة ليشغل

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية

 على اإلطّالع بعد تميم لمنز بلديـــــة رئيس إن

   الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى -

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات لعموميةا

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى  -

     تميم منزل بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -

 الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 . 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقيــــة

 و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و -  

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام طبيقت بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 2020 أوت14  بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعلى -

 البلدية اعتزام و األعوان مجموع بـتنقيح المتعلقة

  2021 سنة خالل بانتدابات بالقيام

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -  

-2018 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب

  2018 جوان27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب استكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

       .09/2018/ 04 في المؤرخ 2018-2023

 منزل بلدية أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى-

            تميم

 منزل بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و - 

  . 2021 سنة بعنوان تميم

 المؤرخ تميم منزل بلدية رئيس السيد قرار على و - 

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان 03في

 التعاقد طريق عن و بالملفات الخارجية المناظرة

 خطة ليشغل "2أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب

 العمومية لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك متصرف

  .تميم منزل بلديــــة لفائدة

  :يلــي ما قــرّر

  يوم لفائدتها و تميم منزل ببلدية تفتح :األول الفصـل

 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021   أوت 09

 عون إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة  بالملفـــات

 اصاختص متصرف خطة ليشغل "2أ" صنف من متعاقد

 المشترك اإلداري بالسلك  قانونية علوم أو حقوق

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـل

  .(01) واحدة

  جويلية 09  يوم   الترشحات ختم يقع  :3 الفصـل

2021   

      :فـــي تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

  

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 يتعلق تميم منزل بلدية رئيس من  بقــرار يتعلق

 إلنتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية

 متصرف خطة ليشغل "2أ" صنف من متعاقد عون

 لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية

 تنظيم بكيفية يتعلق تميم منزل بلدية رئيس من

  بالملفات الخارجية المناظرة
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 خطة ليشغل "2أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب 

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  رالدستـو

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع ىوعل اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   . 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006 أفريل

 حاملي نلتمكي احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-  

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و-   

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و تداباإلن

 2020 أوت14  بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعلى -

 البلدية اعتزام و األعوان مجموع بـتنقيح المتعلقة

  2021 سنة خالل بانتدابات بالقيام

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى- 

-2018 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب

  .2018 جوان 27 في لمؤرخا 2023

 المجلس تنصيب إستكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

    2018 سبتمبر 04 في المؤرخ 2018-2023

  :يلــي قــرّرما

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصـل

 تدابإلن  شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات الخارجية

 متصرف خطة  ليشغل "2أ" صنف من متعاقد عون

 اإلداري بالسلك  قانونية علوم أو حقوق  اختصاص

  .تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 طريق عن و بالملفات خارجية مناظرة تفتح :2 الفصـل

 متعاقد عون إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة التعاقد

 حقوق  اختصاص متصرف ةخط ليشغل "2أ" صنف من

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  قانونية علوم أو

 شهادة على المحرزين للمترشحين العمومية

 باكلوريا )  القانونية العلوم أو الحقوق   في األستاذية

 3 + باكلوريا ) اإلجازة أو قديم نظام ( سنوات 4 +

 اإلختصاصات في معادلة شهادة أو أمد نظام ( سنوات

 سنة أربعون سنهم يتجـــاوز لم الذين و المطلوبة 

 لسنة 1031 عدد األمر أحكــــام وفق تحتسب  (40)

   ،2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير يتم و

 المفتوحة للمناظرات بالنسبة ذلك و التشغيل بمكتب

  لتسجيلا هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل

 المترشح تسجيل عدم صورة وفي التشغيل بمكتب

 غرة يوم القصوى السن تقدير يتم التشغيل مكتب في

 01 ) المناظرة فيها تفتح التي السنة من جانفي

    .(2021 جانفي

 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3الفصل

  :يضبط الذي البلدية رئيس من بقرار

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  المناظرة فتح تاريخ-

 إليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :4 الفصل

 و البلدية ريس من بقرار تركيبتها تضبط فنية لجنة أعاله
  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة ضبط -

  المناظرة في
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  تقييمها و الملفات دراسة -

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب -

  عليها المتحصل األعداد مجموع

 اإلختبار إلجراء المقبولين المترشحين قائمة  ضبط -

  الشفاهي

  األعداد إسناد و الشفاهية بـاإلختبارات القيام -

   النهائية بالنتائج التصريح و ألعداد ا تجميع -

 المشار للمناظرة حينالمترش على  يجب :5 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 العمومية المناظرات لبوابة للغرض المعد اإلكتروني

www.concours.gov.tn  إستمارة سحب ثم  

 أو الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالها و الترشح

 بلدية رئيس باسم بالبلوغ اإلشعار مع السريع البريد

 تميم منزل بلدية : التالي العنوان على تميم منزل

 ترفق و  8080 تميم منزل بورقيبة الحبيب شارع

  : التالية الوثائق يتضمن بملف وجوبا االستمارة

  :للمناظرة الترشح عند*    

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح استمارة-

 العمومية المناظرات لبوابة اإللكتروني

www.concours.gov.tn  

   الوطنية التعريف بطاقة من ةنسخ-

 أكثر تسليمه على يمض لم (األصل) والدة مضمون-

  أشهر (03) ثالثة من

  حديثتان شمسيتان صورتان -

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  الغرض في إيداع وصل أو أشهر (03)

 مرفقة التكوين و التربصات كل نتتضم ذاتية سيرة -

  وجدت إن (لألصل مطابقة نسخ ) المدعمة بالوثائق

  البكالوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة -

  التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 مصحوبة العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة -

 الشهائد و األجنبية للشهائد بالنسبة  معادلة بشهادة

   الخاص العالي التعليم من المسلمة

 و المترشح اسم تحمل البريد معلوم خالصة ظروف3 -
  عنوانه

 ترسيم شهادة أو فعلية خدمات إنجاز تثبت شهادة -

 تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد

 تاريخ على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن

 ختم تاريخ في أشهر (03)ثالثة من أكثر تسليمها

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 الوطني الصندوق في االنخراط عدم في شهادة -

 الوطني الصندوق في و االجتماعية الحيطة و للتقاعد

  االجتماعي للضمان

 مباشرة إيداعها يتم - :التي الترشح  ملفات تقبل ال 

   تميم منزل يةببلد الضبط بمكتب

 لقبول أجل آخر بعد البريد بمكتب إيداعها يتم  -

    الترشحات

 الوثائق تقديم يتم المناظرة في النجاح بعد *     

  :التالية

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  أشهر (03)

 من أكثر تسليمها يختار على يمض لم طبية شهادة -

 فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر (03) ثالثة

 وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية المؤهالت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل

  .للصحة عمومية

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :6 الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

  الخامس بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 البريد ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار، هذا من

   .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد

 المخول للمترشحين  النهائية القائمة تضبط  :7 الفصل

 رئيس قبل من القرار هذا موضوع المناظرة  إجتياز  لهم

  .مناظرةال لجنة من باقتراح و البلدية

 هذا موضوع الخارجية المناظرة تشتمل: 8 الفصل

  :مرحلتين على القرار

  :األولى المرحلة /1   

 تضبطها معايير وفق المترشحين ملفات تقييم و دراسة

  الفنية اللجنة

 حسب الشفاهي اإلختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم

 في الشخصي لمجموعهم وفقا  التفاضلي ترتيبهم

 : 6x1 =6 )  للتناظر المفتوحة الخطط عدد x 6 حدود

  ، ( 1 = المفتوحة الخطط عدد صورة في

 األولوية تعطى المترشحين بين التساوي حالة في 

  .سنا لألكبر
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  : الثانية المرحلة /2    

 تليه العامة الثقافة و اإلختصاص في شفاهي إختبار

 اإلختبار  إختيار يقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة

 في و المعدة المواضيع جملة من السحب ريقط عن

 يقسم  اإلختبار تغيير في المترشح رغب إذا ما صورة

  .اثنين على إليه يسند الذي العدد

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعية

  :شفاهي اختبار

  دقيقة 30    التحضير*

  دقيقة20     العرض*

  دقيقة 30      الحوار*

  (0) الصفر بين يتراوح عدد

  (100) المائة و 

2  

 الفرنسية أو العربية باللغة الشفاهي اإلختبار يجري

  .المترشح إختيار حسب

 في بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال : 9 الفصل

 خمسين على يحرز لم إن الشفاهي اإلختبار

   .األولى المرحلة في فوق فما نقطة(100/50)

 المرحلة في المقبولين جميع دعوة تتم : 10 الفصل

  .اللجنة أمام الشفاهي اإلختبار إلجراء ولىاأل

 على  تحصل الذي المترشح  رفض يتم : 11 الفصل 

 اإلختبار في نقطة  (100/50)  خمسين من أقل عدد

   .الشفاهي

 عليه المتحصل المجموع احتساب يقع: 12 الفصل

  :كاآلتي المترشح

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

 =  األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  1أ

 =  الثانية المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  2ب

   x 2)ب + x 1أ)   = النهائي الحاصل

3      

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :13 الفصل

 قائمتين تقترح و النهائي الحاصل حسب تفاضليا ترتيبا

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين في

 المترشحين أسماء تتضمن : األصلية القائمة /1

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 في و المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل إذا و تسديدها المزمع المراكز حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية

 في القائمة هذه إعداد يتم :ليةالتكمي القائمة /2

 المترشحين عدد من تقدير أقصى على %50 حدود

 اإلدارة لتمكين تفاضليا األصلية بالقائمة المسجلين

 الذين الناجحين المترشحين تعويض من اإلقتضاء عند

 القائمة هذه تقل ال أن على عملهم بمراكز يلتحقوا لم

 تدابان البلدية اعتزام صورة في وحيد مترشح عن

  .المعنية الرتبة في  وحيدة خطة

 و األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :14 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

  .البلدية رئيس قبل من الخارجية المناظرة

 إستدعاء و األصلية بالقائمة التصريح يتم :15 الفصل

 بعد و عملهم بمراكز لإللتحاق الناجحين المترشحين

 من بداية تقدير أقصى على (يوما 30) شهر إنقضاء

 التنبيه اإلدارة تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على

   طرفهم من المدونة عناوينهم على بالبلوغ اإلشعار

 خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز اإللتحاق بوجوب

 يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون أو ايوم (15) عشر

 تعويضهم يتم و المناظرة في الناجحين قائمة من

 ذلك و التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

 بالقائمة العمل ينتهي و  .التفاضلي الترتيب حسب

 من تقدير أقصى على أشهر (06) ستة التمكيلية

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  :16 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في تميم منزل

  بلدية رئيس 
  بنرحومة  صابر

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس بمن يتعلق

 الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021

 ليشغل "3أ" صنف من متعاقد عون نتدابإل   بالملفات

 التقني بالسلك كهربائية هندسة تقني خطة

 تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات   المشترك

  2021 سنة بعنوان
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 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من قــرار

 الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021

 ليشغل "3أ" صنف من قدمتعا عون إلنتداب  بالملفات

 التقني بالسلك كهربائية هندسة تقني خطة

 تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 بتمبرس 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة1229 عدد األمر وعلى-

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1151 عدد باألمر

   . 1992أوت

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وعلى -

 لسنة 821 عدد األمر بتنقيح المتعلق 26/12/2019

 بضبط المتعلق  1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999

  المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام

 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-  

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و-   

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 أوت 14  بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعلى-    

 بها القيام المزمع باإلنتدابات بـالنظر المتعلقة 2020

         األعوان مجموع تنقيح و 2021 خالل

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى- 

-2018 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب

  .2018 جوان 27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب إستكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

    2018 سبتمبر 04 في المؤرخ 2018-2023

  :يلــي قــرّرما

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصـل

 إلنتداب  يشفاه باختبار مشفوعة بالملفات الخارجية

 تقني خطة  ليشغل "3أ" صنف من  متعاقد عون

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك كهربائية هندسة

  .التعاقد طريق عن تميم منزل بلدية لفائدة العمومية

 طريق عن و بالملفات خارجية مناظرة تفتح :2 الفصـل

 متعاقد عون إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة التعاقد

 كهربائية هندسة تقني خطة شغللي "3أ" صنف من

  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  : على المحرزين للمترشحين

 المطلوب اإلختصاص في سامي تقني شهادة-

 التكنولوجية للدراسات العليا المعاهد قبل من مسندة

 و التطبيقية للعلوم الوطني المعهد قبل من أو

  لها تهابمعادل معترف شهادة أو التكنولوجيا

 اإلختصاص في تقنية صبغة ذات علمية شهادة أو-

 أو العالي التعليم من األولى المرحلة من المطلوب

  .لها بمعادلتها معترف شهادة

 منظرة المطلوب اإلختصاص في تكوينية شهادة أو-

  ،  الذكر سالف بالمستوى

 على (40) سنة أربعون سنهم يتجاوز لم الذين و

 1031 عدد األمر أحكام قوف تحتسب   تقدير أقصى

 تقدير يتم و ،2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة

 بمكتب التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن

 خالل المفتوحة للمناظرات بالنسبة ذلك و التشغيل

  التسجيل هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس

 المترشح تسجيل عدم صورة وفي التشغيل بمكتب

 غرة يوم القصوى السن تقدير ميت التشغيل مكتب في

 01) المناظرة فيها تفتح التي السنة من جانفي

  .(2021 جانفي
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 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3الفصل

  :يضبط الذي البلدية رئيس من بقرار

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  المناظرة فتح تاريخ-

 إليها المشار الخارجية المناظرة لىع تشرف :4 الفصل
 و البلدية ريس من بقرار تركيبتها تضبط فنية لجنة أعاله

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة ضبط -

  المناظرة في

  تقييمها و الملفات دراسة -

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

 قائمة  ضبط عليها حصلالمت األعداد مجموع

  الشفاهي اإلختبار إلجراء المقبولين المترشحين

  األعداد إسناد و الشفاهية بـاإلختبارات القيام

  النهائية بالنتائج التصريح و ألعداد ا تجميع

 المشار للمناظرة المترشحين على  يجب :5 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 العمومية المناظرات بةلبوا اإلكتروني

www.concours.gov.tn سحب ثم للغرض المعد 

 مضمونة رسالة بواسطة إرسالها و الترشح  إستمارة

 باسم بالبلوغ اإلشعار مع السريع البريد أو الوصول

 بلدية: التالي العنوان على تميم منزل بلدية رئيس

 و  8080 تميم منزل بورقيبة الحبيب شارع تميم منزل
  : التالية الوثائق يتضمن بملف وجوبا إلستمارةا ترفق

  :للمناظرة الترشح عند-*   

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح إستمارة-
 العمومية المناظرات لبوابة اإللكتروني

www.concours.gov.tn  

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة-

 أكثر تسليمه على يمض لم (األصل) والدة مضمون  -
  أشهر (03) ثالثة من

  حديثتان شمسيتان صورتان -

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  الغرض في إيداع وصل أو أشهر (03)

 الوثائق  من لألصل مطابقة نسخ تتضمن ذاتية سيرة-

  التكوينية الدورات عدد و  للتربصات المدعمة

   وجدت إن المطلوب اصباإلختص

  الباكلوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة-

  التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 العلمية الشهادة من ة لألصل مطابقة مصور نسخة -

 أو األجنبية للشهائد بالنسبة  معادلة بشهادة مصحوبة

   الخاص العالي التعليم من المسلمة الشهائد

 و المترشح اسم تحمل البريد معلوم خالصة ظروف 3 -
  عنوانه

 ترسيم شهادة أو فعلية خدمات إنجاز تثبت شهادة -

 تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد

 تاريخ على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن

 ختم تاريخ في أشهر (03)ثالثة من أكثر تسليمها

 لسنا من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 مباشرة إيداعها يتم - :التي الترشح  ملفات تقبل ال

   تميم منزل ببلدية الضبط بمكتب

 لقبول أجل آخر بعد البريد بمكتب إيداعها يتم  -  

    الترشحات

  : التالية الوثائق تقديم يتم المناظرة في النجاح بعد

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  أشهر (03)

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة -

 فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر (03) ثالثة

 وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية المؤهالت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل

  .لصحةل عمومية

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :6 الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

 ) الخامس بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار، هذا من ( أ الفقرة

   .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد

 المخول للمترشحين  النهائية مةالقائ تضبط  :7 الفصل

 رئيس قبل من القرار هذا موضوع المناظرة  إجتياز  لهم

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية

 هذا موضوع الخارجية المناظرة تشتمل: 8 الفصل

  :مرحلتين على القرار

  :األولى المرحلة /1          

 تضبطها معايير وفق المترشحين ملفات تقييم و دراسة

  الفنية اللجنة
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 حسب الشفاهي اإلختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم

 في الشخصي لمجموعهم وفقا التفاضلي ترتيبهم

 حالة في ، للتناظر المفتوحة الخطط عدد x 6 حدود

  .سنا لألكبر األولوية تعطى المترشحين بين التساوي

  : الثانية المرحلة /2    

 تليه العامة الثقافة و اإلختصاص في شفاهي إختبار

 اإلختبار إختيار يقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة

 في و المعدة المواضيع جملة من السحب طريق عن

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .اثنين على إليه يسند الذي العدد

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعية

  :شفاهي اختبار

  دقيقة 20    التحضير*

  دقيقة 20     العرض*

  دقيقة 20       الحوار*

  (0) الصفر بين يتراوح عدد

  (100) ة المائ و 

2  

 الفرنسية أو العربية باللغة الشفاهي اإلختبار يجري

  .المترشح إختيار حسب

 في بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال : 9 الفصل

 خمسين على يحرز لم إن الشفاهي اإلختبار

   .األولى المرحلة يف فوق فما نقطة(100/50)

 المرحلة في المقبولين جميع دعوة تتم : 10 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولى

 عدد على المتحصل المترشح  رفض يتم : 11 الفصل 

 اإلختبار في (100/50 ) مائة على  خمسين من أقل

   .الشفاهي

 عليه المتحصل المجموع احتساب يقع: 12 الفصل

  :كاآلتي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط جموعم

 =  األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  1أ

 =  الثانية المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  2ب

   x 2)ب + x 1أ)   = النهائي الحاصل

3                                     

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :13 الفصل

 قائمتين تقترح و النهائي الحاصل حسب فاضليات ترتيبا

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين في

 المترشحين أسماء تتضمن : األصلية القائمة /1

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 في و المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل إذا و تسديدها المزمع المراكز حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية

 في القائمة هذه إعداد يتم :التكميلية القائمة /2

 المترشحين عدد من تقدير أقصى على %50 حدود

 اإلدارة لتمكين تفاضليا األصلية بالقائمة المسجلين

 الذين الناجحين المترشحين تعويض من اإلقتضاء عند

  .عملهم بمراكز يلتحقوا لم

 و األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :14 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

  .البلدية رئيس قبل من الخارجية المناظرة

 إستدعاء و األصلية بالقائمة التصريح يتم :15 الفصل

 بعد و عملهم بمراكز لإللتحاق الناجحين المترشحين

 من بداية تقدير أقصى على (يوما 30) شهر ءإنقضا

 التنبيه اإلدارة تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على

   طرفهم من المدونة عناوينهم على بالبلوغ اإلشعار

 خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز اإللتحاق بوجوب

 يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما (15) عشر

 تعويضهم يتم و المناظرة في الناجحين قائمة من

 ذلك و التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

 بالقائمة العمل ينتهي و  .التفاضلي الترتيب حسب

 من تقدير أقصى على أشهر (06) ستة التمكيلية

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ

 الرسمية بالجريدة قرارال هذا ينشر  :16 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من  بقـــرار يتعلق

 خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03

 عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفـــــات

 هندسة تقني  خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد
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 العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك كهربائية

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من  قـــرار

 بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 من متعاقد عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة

 كهربائية هندسة تقني  خطة ليشغل "3أ" صنف

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة1229 عدد األمر وعلى-

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة

 28 في المؤرخ 1992 سنةل 1151 عدد باألمر

   . 1992أوت

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في نتدابلإل

 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وعلى

 لسنة 821 عدد األمر بتنقيح المتعلق 26/12/2019

 بضبط المتعلق  1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999

  المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام

 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومية لإلدارات

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقيــــة

 و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و -  

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبـــط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 2020 أوت14  بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعلى -

 البلدية اعتزام و األعوان مجموع بـتنقيح المتعلقة

  2021 سنة خالل بانتدابات بالقيام

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -  

-2018 النيابية لفترةل تميم منزل ببلدية المنتخب

  2018 جوان27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب استكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

       .09/2018/ 04 في المؤرخ 2018-2023

 منزل بلدية أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى-

            تميم

 منزل بلدية بميزانية ةالمرصود اإلعتمادات على و - 

  . 2021 سنة بعنوان تميم

 المؤرخ تميم منزل بلدية رئيس السيد قرار على و - 

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان 03 في

 التعاقد طريق عن و بالملفات الخارجية المناظرة

 التقني بالسلك كهربائية هندسة تقني إلنتداب

 منزل لديــــــةب لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك

  .تميم

  :يلــي ما قــرّر

  يوم لفائدتها و تميم منزل ببلدية تفتح :األول الفصـل

 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021   أوت 09

 طريق عن و شفاهي بإختبار مشفوعة  بالملفــــات

 بالسلك  كهربائية هندسة تقني إلنتداب  التعاقد

 سنة بعنوان وميةالعم لإلدارات  المشترك التقني

2021.  

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـل

  .(01) واحدة

  جويلية 09 يوم   الترشحات ختم يقع  :3 الفصـل

2021   

      :فـــي تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

  



  3365صفحـة   2021جوان  11 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   38عـــــدد 
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 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس بمن يتعلق

 الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق 2021

 ليشغل "3أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب  بالملفات

  المشترك التقني بالسلك مدنية هندسة تقني خطة

 بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات    

  2021 سنة

 2021 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من 

  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق

 خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب 

      المشترك التقني بالسلك مدنية هندسة تقني

 بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات 

  2021 سنة

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  ـورالدست

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع علىو اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة1229 عدد األمر وعلى-

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية اإلنتداب مناظرات في ةبالمشارك

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1151 عدد باألمر

   . 1992أوت

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 ناظراتالم في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وعلى-

 لسنة 821 عدد األمر بتنقيح المتعلق 26/12/2019

 بضبط المتعلق  1999 أفريل 12 في المؤرخ 1999

  المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام

 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومية داراتلإل

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-  

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و-   

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 خبتاري 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 أوت 14  بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعلى-    

 بها القيام المزمع باإلنتدابات بـالنظر المتعلقة 2020

         األعوان مجموع تنقيح و 2021 خالل

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر لىوع- 

-2018 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب

  .2018 جوان 27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب إستكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

    2018 سبتمبر 04 في المؤرخ 2018-2023

  :يلــي قــرّرما

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :ألولا الفصـل

 إلنتداب  شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات الخارجية

 تقني خطة  ليشغل "3أ" صنف من  متعاقد عون

 بالسلك  مختلفة شبكات و طرقات :مدنية هندسة

 منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  .التعاقد طريق عن تميم

 طريق عن و بالملفات خارجية مناظرة تفتح :2 الفصـل

 متعاقد عون إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة التعاقد

 :مدنية هندسة تقني خطة ليشغل "3أ" صنف من

 المشترك التقني بالسلك  مختلفة شبكات و طرقات

  : على المحرزين للمترشحين  العمومية لإلدارات

 المطلوب اإلختصاص في سامي تقني شهادة-

 التكنولوجية للدراسات العليا المعاهد قبل من مسندة

 و التطبيقية للعلوم الوطني المعهد قبل من أو

  لها بمعادلتها معترف شهادة أو التكنولوجيا

 اإلختصاص في تقنية صبغة ذات علمية شهادة أو-

 أو العالي التعليم من األولى المرحلة من المطلوب

  .لها بمعادلتها معترف شهادة

 منظرة المطلوب اإلختصاص في كوينيةت شهادة أو-

  ،  الذكر سالف بالمستوى
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 على (40) سنة أربعون سنهم يتجاوز لم الذين و

 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب   تقدير أقصى

 تقدير يتم و ،2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة

 بمكتب التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن

 خالل المفتوحة ناظراتللم بالنسبة ذلك و التشغيل

  التسجيل هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس

 المترشح تسجيل عدم صورة وفي التشغيل بمكتب

 غرة يوم القصوى السن تقدير يتم التشغيل مكتب في

 01) المناظرة فيها تفتح التي السنة من جانفي

  .(2021 جانفي

 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3الفصل
  :يضبط الذي البلدية رئيس من راربق

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  المناظرة فتح تاريخ-

 إليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :4 الفصل
 و البلدية ريس من بقرار تركيبتها تضبط فنية لجنة أعاله

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى

 المشاركة حق لهم لمخولا المترشحين قائمة ضبط -

  المناظرة في

  تقييمها و الملفات دراسة -

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب

  عليها المتحصل األعداد مجموع

 االختبار إلجراء المقبولين المترشحين قائمة ضبط

  الشفاهي

  األعداد إسناد و الشفاهية بـاإلختبارات القيام

  النهائية لنتائجبا التصريح و ألعداد ا تجميع

 المشار للمناظرة المترشحين على  يجب :5 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 العمومية المناظرات لبوابة اإلكتروني

www.concours.gov.tn سحب ثم للغرض المعد 

 مضمونة رسالة بواسطة إرسالها و الترشح  إستمارة

 باسم بالبلوغ شعاراإل مع السريع البريد أو الوصول

 بلدية: التالي العنوان على تميم منزل بلدية رئيس

 و  8080 تميم منزل بورقيبة الحبيب شارع تميم منزل
  : التالية الوثائق يتضمن بملف وجوبا اإلستمارة ترفق

  :للمناظرة الترشح عند-*

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح إستمارة-

 العمومية تالمناظرا لبوابة اإللكتروني

www.concours.gov.tn  

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة-

 من أكثر تسليمه على يمض لم (األصل) والدة مضمون

  أشهر (03) ثالثة

  حديثتان شمسيتان صورتان -

   الباكالوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة -

  التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة -

  يعادلها

 مصحوبة العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة  -

 الشهائد و األجنبية للشهائد بالنسبة  معادلة بشهادة

   الخاص العالي التعليم من المسلمة

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  الغرض في إيداع وصل أو أشهر (03)

 للوثائق لألصل مطابقة نسخ تتضمن ذاتية سيرة-

  : المدعمةلـــ

 مع صفقات إطار في المترشح تابعها التي المشاريع -

 مع وجدت إن المحلية الجماعات و الدولة مؤسسات

 الوثائق وتقديم المشاريع كلفة و المتابعة مدة بيان

    لذلك المدعمة

 مختلفة مجاالت في  التكوينية وراتالد عدد في -

   وجدت إن المطلوب باإلختصاص

 و المترشح اسم تحمل البريد معلوم خالصة ظروف 3 -
  عنوانه

 ترسيم شهادة أو فعلية خدمات إنجاز تثبت شهادة -

 تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد

 تاريخ على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن

 ختم تاريخ في أشهر (03)ثالثة من أكثر مهاتسلي

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 مباشرة إيداعها يتم - :التي الترشح  ملفات تقبل ال

   تميم منزل ببلدية الضبط بمكتب

 لقبول أجل آخر بعد البريد بمكتب إيداعها يتم  -

    الترشحات

  :التالية الوثائق تقديم يتم المناظرة في احالنج بعد *

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  أشهر (03)
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 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة -

 فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر (03) ثالثة

 وظيفته ليمارس المفروضة ةالذهني و البدنية المؤهالت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل

  .للصحة عمومية

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :6 الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

 الخامس بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 البريد ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار، هذا من

   .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد

 المخول للمترشحين  النهائية القائمة تضبط  :7 الفصل
 رئيس قبل من القرار هذا موضوع المناظرة  إجتياز  لهم

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية

 هذا موضوع الخارجية المناظرة تشتمل: 8 الفصل
  :مرحلتين على القرار

  :األولى رحلةالم /1          

 تضبطها معايير وفق المترشحين ملفات تقييم و دراسة
  الفنية اللجنة

  الشفاهي اإلختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم
 الشخصي لمجموعهم وفقا التفاضلي ترتيبهم حسب

   للتناظر المفتوحة الخطط عدد x 6 حدود في

 األولوية تعطى المترشحين بين التساوي حالة في
  .سنا لألكبر

  : الثانية المرحلة /2           

 تليه العامة الثقافة و اإلختصاص في شفاهي إختبار

 اإلختبار إختيار يقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة

 في و المعدة المواضيع جملة من السحب طريق عن

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .اثنين على إليه يسند الذي العدد

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعية

  :شفاهي اختبار

  دقيقة 20    التحضير*

  دقيقة 20     العرض*

  دقيقة 20     الحوار*

  (0) الصفر بين يتراوح عدد

  (100) المائة و 

2  

 الفرنسية أو العربية باللغة الشفاهي اإلختبار يجري

  .المترشح إختيار حسب

 في بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال : 9 الفصل

 خمسين على يحرز لم إن الشفاهي اإلختبار

   .األولى المرحلة في فوق فما نقطة(100/50)

 المرحلة في المقبولين جميع دعوة تتم : 10 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولى

 عدد على المتحصل المترشح  رفض يتم : 11 الفصل 

 اإلختبار في نقطة(100/50) خمسين من أقل

   .الشفاهي

 عليه المتحصل المجموع احتساب يقع: 12 فصلال

  :كاآلتي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

 =  األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  1أ

 =  الثانية المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  2ب

   x 2)ب + x 1أ)   = النهائي الحاصل

3      

 المترشحين ترتيب ةالمناظر لجنة تتولى :13 الفصل

 قائمتين تقترح و النهائي الحاصل حسب تفاضليا ترتيبا

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين في

 المترشحين أسماء تتضمن : األصلية القائمة /1

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 في و المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل إذا و تسديدها المزمع راكزالم حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية

 في القائمة هذه إعداد يتم :التكميلية القائمة /2

 المترشحين عدد من تقدير أقصى على %50 حدود

 اإلدارة لتمكين تفاضليا األصلية بالقائمة المسجلين

 الذين الناجحين لمترشحينا تعويض من اإلقتضاء عند

 القائمة هذه تقل ال أن على عملهم بمراكز يلتحقوا لم

 انتداب البلدية اعتزام صورة في وحيد مترشح على

  .المعنية الرتبة في وحيد خطة

 و األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :14 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

  .البلدية رئيس قبل من ةالخارجي المناظرة

 إستدعاء و األصلية بالقائمة التصريح يتم :15 الفصل

 بعد و عملهم بمراكز لإللتحاق الناجحين المترشحين

 من بداية تقدير أقصى على (يوما 30) شهر إنقضاء

 التنبيه اإلدارة تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ
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 مع ولالوص مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على

   طرفهم من المدونة عناوينهم على بالبلوغ اإلشعار

 خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز اإللتحاق بوجوب

 يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما (15) عشر

 تعويضهم يتم و المناظرة في الناجحين قائمة من

 ذلك و التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

 بالقائمة العمل ينتهي و  .ليالتفاض الترتيب حسب

 من تقدير أقصى على أشهر (06) ستة التمكيلية

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  :16 الفصل

  .المحلية للجماعات

   :في تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

  

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من  بقــرار يتعلق

 خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جوان 03

 عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة بالملفـــــات

 هندسة تقني  خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد

  التقني بالسلك مختلفة شبكات و طرقات :  مدنية

 تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من  قــرار

 بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 من متعاقد عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة

 :  مدنية هندسة تقني  خطة ليشغل "3أ" صنف

  مختلفة شبكات و طرقات

 لفائدة العمومية لإلدارات كالمشتر  التقني بالسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة1229 عدد األمر وعلى-

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1151 عدد باألمر

   . 1992أوت

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط لمتعلقا  2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام طبضب المتعلق  1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر

2009.  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقيــــة

 و المحلية الشؤون وزير السيد شورمن على و -  

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبــــــط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 2020 أوت14  بتاريخ البلدي المجلس مداولة وعلى -

 البلدية اماعتز و األعوان مجموع بـتنقيح المتعلقة

  2021 سنة خالل بانتدابات بالقيام

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -  

-2018 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب

  2018 جوان27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب استكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

       .09/2018/ 04 في المؤرخ 2018-2023

 منزل بلدية أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى-

            تميم

 منزل بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و - 

  . 2021 سنة بعنوان تميم

 المؤرخ تميم منزل بلدية رئيس السيد قرار على و - 

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان 03في
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 التعاقد طريق عن و بالملفات يةالخارج المناظرة

 المشترك التقني بالسلك مدنية هندسة تقني إلنتداب

  .تميم منزل بلديـــة لفائدة العمومية لإلدارات 

  :يلــي ما قــرّر

  يوم لفائدتها و تميم منزل ببلدية تفتح :األول الفصـل

 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021   أوت  09

 طريق عن و شفاهي بإختبار وعةمشف  بالملفــــات

 و طرقات :مدنية هندسة تقني إلنتداب  التعاقد

 لإلدارات  المشترك التقني بالسلك  مختلفة شبكات

  .2021 سنة بعنوان العمومية

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـل

  .(01) واحدة

  جويلية 09 يوم   الترشحات ختم يقع  :3 الفصـل

2021   

      :فـــي تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

  

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 يتعلق تميم منزل بلدية رئيس من  بقـــرار يتعلق

 إلنتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية

 خطة ليشغلوا "ج" صنف من متعاقدين أعوان

 لإلدارات  المشترك اإلداري سلكبال إدارة مستكتبي

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من قـــــرار

   بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 من متعاقدين أعوان إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة

    إدارة مستكتب خطة ليشغلوا "ج" صنف

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري السلكب

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

   الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى -

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 في لمؤرخا 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 12/12/1983

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

 2011 لسنـــــــــــــــــــــــــــة 89 عـــــــــــــــــــــــدد

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى  -

     تميم منزل بلدية بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك

 عدد األمر اصةوخ تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 . 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقيـــة

 البيئة و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و -

 بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

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

 2020 أوت 14  خبتاري البلدي المجلس مداولة وعلى 

 خالل بها القيام المزمع باإلنتدابات بـالنظر المتعلقة

         األعوان مجموع تنقيح و 2021

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -

-2018 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب

  2018 جوان27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب استكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية لمنتخبا البلدي

       .09/2018/ 04 في المؤرخ 2018-2023

 منزل بلدية أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى-

            تميم

 منزل بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و -

  . 2021 سنة بعنوان تميم

 المؤرخ تميم منزل بلدية رئيس السيد قرار على و -

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان 03.يف

 التعاقد طريق عن و بالملفات الخارجية المناظرة

 خطة ليشغلوا "ج" صنف من متعاقدين أعوان إلنتداب

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتبي

  .تميم منزل بلديـــــة لفائدة العمومية

  :يلــي ما قــرّر
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  يوم لفائدتها و تميم منزل ةببلدي تفتح :األول الفصـل

 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021   أوت 09

 أعوان إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة  بالملفــــات

 إدارة مستكتب خطة ليشغلوا "ج" صنف من متعاقدين

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة

 بأربعة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـل

  .خطط (04)

  جويلية 09 يوم   الترشحات ختم يقع  :3 الفصـل

2021   

      :فـــي تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من بقـــرار يتعلق

 خارجية مناظرة تحبف يتعلق 2021 جوان 03

 عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة  بالملفـــــات

   برامج واضع خطة ليشغل "3أ" صنف من متعاقد

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي بسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة

 جوان 03 في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من قـــرار

   بالملفـــــات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021

 من متعاقد عون إلنتداب شفاهي باختبار مشفوعة

    برامج واضع خطة ليشغل "3أ" صنف

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي بسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد نونالقا وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة1229 عدد األمر وعلى-

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية نتداباإل مناظرات في بالمشاركة

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1151 عدد باألمر

   . 1992أوت

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق  1999 فيفري

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي بسلك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المنقح

  .2009 جانفي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقيــــة

 و المحلية الشؤون وزير السيد منشور على و -  

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 تآليا و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -  

-2018 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب

  2018 جوان27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب استكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

       .09/2018/ 04 في رخالمؤ 2018-2023

 منزل بلدية أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى-

            تميم

 منزل بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و - 

  . 2021 سنة بعنوان تميم

 المؤرخ تميم منزل بلدية رئيس السيد قرار على و - 

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان 03في

 التعاقد طريق عن و بالملفات رجيةالخا المناظرة

 اإلعالمية تقني و محللي بسلك برامج واضع إلنتداب

  .تميم منزل بلديـــــة لفائدة  العمومية لإلدارات

  :يلــي ما قــرّر
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 يوم لفائدتها و تميم منزل ببلدية تفتح :األول الفصـل

 خارجية مناظرة الموالية األيام و 2021  أوت 09

 طريق عن و شفاهي بإختبار عةمشفو  بالملفــات

 تقني و محللي بسلك برامج واضع  إلنتداب التعاقد

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـل

  .(01) واحدة

 جويلية 09 يوم   الترشحات ختم يقع  :3 الفصـل

2021   

      :فـــي تميم منزل

  بلدية رئيس  
  بنرحومة  صابر

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

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 03في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق  2021 جوان

 ليشغل "3أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب بالملفات

    اّإلعالمية يتقني و محللي بسلك برامج واضع خطة

 سنة بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021  

 جوان 03في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من قرار

 الخارجية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق  2021

 ليشغل "3أ" صنف من متعاقد عون إلنتداب بالملفات

    اّإلعالمية تقنيي و محللي بسلك برامج واضع خطة

 بعنوان تميم منزل بلدية لفائدة العمومية داراتلإل 

  2021 سنة

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل ةبلدي بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة1229 عدد األمر وعلى-

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1151 عدد باألمر

   . 1992أوت

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 لتحديد خاصة أحكام بضبط لقالمتع  2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية ضبط و القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي نظامال بضبط المتعلق  1999 فيفري

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي بسلك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المنقح

  .2009 جانفي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و-  

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 و المحلية الشؤون وزير السيد ورمنش على و-   

 المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد البيئة

 آليات و صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق بكيفية

     .بالبلديات الترسيم و الترقية و اإلنتداب

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى- 

-2018 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب

  .2018 جوان 27 في مؤرخال 2023

 المجلس تنصيب إستكمال جلسة محضر وعلى-

 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

    2018 سبتمبر 04 في المؤرخ 2018-2023

  :يلــي قــرّرما

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصـل

 دابإلنت  شفاهي باختبار مشفوعة بالملفات الخارجية

 بسلك برامج واضع خطة  ليشغل "3أ" صنف من عون

 لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي

  .التعاقد طريق عن تميم منزل بلدية

 طريق عن و بالملفات خارجية مناظرة تفتح :2 الفصـل

 متعاقد عون إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة التعاقد

 بسلك برامج واضع خطة ليشغل "3أ" صنف من

 العمومية لإلدارات اإلعالمية تقني و محللي

 الجامعية الشهادة على المحرزين للمترشحين

 تقنيات إختصاص ( معادلة شهادة أو) األولى للمرحلة

 منظرة تكوينية شهادة أو للمعطيات اآللية المعالجة

 المذكور اإلختصاص في أعاله إليه المشار بالمستوى
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 على (40) سنة بعونأر سنهم يتجاوز لم الذين ،و

 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب   تقدير أقصى

   ،2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير يتم و

 المفتوحة للمناظرات بالنسبة ذلك و التشغيل بمكتب

  التسجيل هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل

 المترشح تسجيل عدم ورةص وفي التشغيل بمكتب

 غرة يوم القصوى السن تقدير يتم التشغيل مكتب في

    .المناظرة فيها تفتح التي السنة من جانفي

 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3الفصل

  :يضبط الذي البلدية رئيس من بقرار

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  المناظرة حفت تاريخ-

 إليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :4 الفصل

 و البلدية ريس من بقرار تركيبتها تضبط فنية لجنة أعاله
  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة ضبط -

  المناظرة في

  تقييمها و الملفات دراسة -

 على مادباإلعت الجدارة حسب المترشحين ترتيب

  عليها المتحصل األعداد مجموع

 اإلختبار إلجراء المقبولين المترشحين قائمة  ضبط

  الشفاهي

  األعداد إسناد و الشفاهية باالختبارات القيام

   النهائية بالنتائج التصريح و ألعداد ا تجميع

 المشار للمناظرة المترشحين على  يجب :5 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 العمومية المناظرات لبوابة اإلكتروني

www.concours.gov.tn سحب ثم للغرض المعد 

 مضمونة رسالة بواسطة إرسالها و الترشح  إستمارة

 باسم بالبلوغ اإلشعار مع السريع البريد أو الوصول

 بلدية: التالي العنوان على تميم منزل بلدية رئيس

 و  8080 تميم منزل ةبورقيب الحبيب شارع تميم منزل
  : التالية الوثائق يتضمن بملف وجوبا االستمارة ترفق

  :للمناظرة الترشح عند-*

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح إستمارة-

 العمومية المناظرات لبوابة اإللكتروني

www.concours.gov.tn  

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة-

 أكثر تسليمه على يمض لم (األصل) والدة مضمون-

  أشهر (03) ثالثة من

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  الغرض في إيداع وصل أو أشهر (03)

  حديثتان شمسيتان صورتان -

 العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة - -

 و األجنبية ئدللشها بالنسبة  معادلة بشهادة مصحوبة
   الخاص العالي التعليم من المسلمة الشهائد

  الباكلوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة -

  التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 الوثائق من لألصل مطابقة نسخ  تتضمن ذاتية سيرة-

  وجدت إن التكوينية الدورات عدد و للتربصات المدعمة

 و المترشح اسم تحمل البريد معلوم خالصة ظروف3 -
  عنوانه

 ترسيم شهادة أو فعلية خدمات إنجاز تثبت شهادة -

 تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد

 تاريخ على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن

 ختم تاريخ في أشهر (03)ثالثة من أكثر تسليمها

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى قانونيةال

 مباشرة إيداعها يتم - :التي الترشح  ملفات تقبل ال

   تميم منزل ببلدية الضبط بمكتب

 لقبول أجل آخر بعد البريد بمكتب إيداعها يتم  -

    الترشحات

  :التالية الوثائق تقديم يتم المناظرة في النجاح بعد *

 3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون -

 ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصلية

  أشهر (03)

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة -

 فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر (03) ثالثة

 وظيفته ليمارس المفروضة الذهنية و البدنية المؤهالت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل

  .للصحة عمومية

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :6 لفصلا

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

 ) الخامس بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن
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 ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار، هذا من ( أ الفقرة

   .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد

 المخول للمترشحين  ائيةالنه القائمة تضبط  :7 الفصل

 رئيس قبل من القرار هذا موضوع المناظرة  إجتياز  لهم

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدية

 هذا موضوع الخارجية المناظرة تشتمل: 8 الفصل

  :مرحلتين على القرار

  :األولى المرحلة /1          

 تضبطها معايير وفق المترشحين ملفات تقييم و دراسة

  الفنية اللجنة

 حسب الشفاهي اإلختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم

 في الشخصي لمجموعهم وفقا التفاضلي ترتيبهم

 حالة في ، للتناظر المفتوحة الخطط عدد مرات 6 حدود

  .سنا لألكبر األولوية تعطى المترشحين بين التساوي

  : الثانية المرحلة /2           

 يأخذ العامة افةالثق و اإلختصاص في شفاهي إختبار

 أعضاء مع محادثة تليه  القرار بهذا الملحق البرنامج من

 السحب طريق عن اإلختبار إختبار يقع المناظرة، لجنة

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة في و

  .اثنين على إليه يسند الذي العدد يقسم

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعية

  :شفاهي اختبار

  دقيقة 20   يرالتحض*

  دقيقة 20    العرض*

  دقيقة 20     الحوار*

  (0) الصفر بين يتراوح عدد

  (20) المائة و 

2  

 الفرنسية أو العربية باللغة الشفاهي اإلختبار يجري

  .المترشح إختيار حسب

 في بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال : 9 الفصل

 خمسين على يحرز لم إن الشفاهي اإلختبار

   .األولى المرحلة في فوق فما نقطة(100/50)

 المرحلة في المقبولين جميع دعوة تتم : 10 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولى

 عدد على المتحصل المترشح  رفض يتم : 11 الفصل 

 اإلختبار في نقطة(100/50) خمسين من أقل

   .الشفاهي

 عليه المتحصل المجموع احتساب يقع: 12 الفصل

  :كاآلتي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

 =  األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  1أ

 =  الثانية المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  2ب

   x 2)ب + x 1أ)   = النهائي الحاصل

3                                     

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :13 الفصل

 قائمتين تقترح و النهائي الحاصل حسب تفاضليا اترتيب

  :نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين في

 المترشحين أسماء تتضمن : األصلية القائمة /1

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 في و المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل ذاإ و تسديدها المزمع المراكز حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية

 في القائمة هذه إعداد يتم :التكميلية القائمة /2

 المترشحين عدد من تقدير أقصى على %50 حدود

 اإلدارة لتمكين تفاضليا األصلية بالقائمة المسجلين

 الذين الناجحين المترشحين تعويض من اإلقتضاء عند

  .عملهم بمراكز يلتحقوا لم

 و األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :14 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

  .البلدية رئيس قبل من الخارجية المناظرة

 إستدعاء و األصلية بالقائمة التصريح يتم :15 الفصل

 بعد و عملهم بمراكز لإللتحاق الناجحين المترشحين

 من بداية تقدير أقصى على (يوما 30) شهر قضاءإن

 التنبيه اإلدارة تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على

   طرفهم من المدونة عناوينهم على بالبلوغ اإلشعار

 خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز اإللتحاق بوجوب

 يحذفون و للتسمية رافضين رونيعتب أو يوما (15) عشر

 تعويضهم يتم و المناظرة في الناجحين قائمة من

 ذلك و التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

 بالقائمة العمل ينتهي و  .التفاضلي الترتيب حسب



  38عــــــدد   2021جوان  11 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3374صفحــة 

 من تقدير أقصى على أشهر (06) ستة التمكيلية

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  :16 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

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

 مارس 10  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 مؤرخ  تميم منزل بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021

  داخلية  مناظرة بفتح يتعلق   2020 مارس 11  في

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 تميم منزل بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 مارس 11  في مؤرخ  تميم منزل بلدية رئيس من قرار
   داخلية  مناظرة بفتح يتعلق   2020

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات
  العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية ئدةلفا 

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن
  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 
   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   . 2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 22 في خالمؤر 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى  -

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى - 

-2018 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب

  .2018 جوان 27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب إستكمال جلسة محضر وعلى -      

 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

    2018 سبتمبر 04 في المــؤرخ 2018-2023

   في المؤرخ تميم منزل بلدية رئيس قرار على و -    

 المناظرة كيفية بضبط المتعلق   2020 مارس 11  

 رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 وانبعن العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة

  :يـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  يوم ولفائدتها  تميم منزل ببلدية تفتح :األول الفصل

 داخلية مناظرة  الموالية االيام و  2021 جويلية  30

 بالسلك رئيس  تقني  رتبة  إلى للترقية بالملفات

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك  التقني

2021   

 بـخطة للتناظر المعروضة الخطط دعد حدد :2الفصل

  .(10) واحدة

  2021 جوان 30 يوم الترشحات ختم يقع :3 الفصل

   : في  تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

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

 مارس 10  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021

 المناظرة تنظيم بكيفية لقيتع   2021 مارس 11  في

 رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات  الداخلية 

 لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2021 سنة بعنوان تميم منزل بلدية

 مارس 11  في مؤرخ تميم منزل بلدية رئيس من قرار

  الداخلية  المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق   2021

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى رقيةللت بالملفات

 تميم منزل بلدية لفائدة  العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 على اإلطّالع بعد تميم منزل بلديـــــة رئيس إن

  الدستـور

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى - 

   .المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي
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 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد قانونال وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى -

   تميم منزل بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   . 2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى  -
 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى - 
-2018 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب

  .2018 انجو 27 في المؤرخ 2023

 المجلس تنصيب إستكمال جلسة محضر وعلى -      
 النيابية للفترة  تميم منزل ببلدية المنتخب البلدي

    2018 سبتمبر 04 في المــــؤرخ 2018-2023

  :يلــي قــرّرما

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم  :األول الفصـل
  التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات  المشترك

 الداخلية للمناظرة  يترشح أن  يمكن :2الفصل

 بالسلك رئيس تقني رتبة إلى  للترقية  بالملفات

 أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك التقني

 فيهم المتوفر و رتبهم في المترسمون األول التقنيون

 الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) شرط

   .الترشحات ختم تاريخ في

  المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 لفائدة و تميم منزل بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 دون تميم منزل بلدية إلى بالنظر الراجعين األعوان

  .سواهم

  : القرار هذا يضبط و

   المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -    

  للتناظر المعروضة الخطط عدد  -    

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -     

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 منزل بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة تميم

 للخدمات  الآلزمة  بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 بها قام التي قتضاءاإل عند العسكرية و المدنية

 رئيس قبل من ممضى  التلخيص هذا يكون و المترشح

  ينوبه من أو  اإلدارة

 الوظيفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  العمومية

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر عنيللم إدارية

  العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة-

 على المسلطة التأديبية العقوبات قرارات من نسخ-

 السابقة األخيرة سنوات (05) الخمس خالل العون

 اإلداري الملف خلو تثبت شهادة أو المناظرة فتح لسنة

  .تأديبية عقوبة أي من للمترشح

 يف المشاركة شهائد من لألصل مطابقة  نسخ-

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

 فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس

   .المناظرة

 أقصى على صفحات (10) عشر في نشاط تقرير-

 التي األعمال و األنشطة يتضمن المترشح يعده تقدير

 المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام

 التقرير هذا يكون و تحسينها و هاتطوير مقترحات و

  للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات ختم تاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تضبط  :6 الفصل
  .المحلية الشؤون وزير من قرار تضىبمق أعاله

    :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا  المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  الغرض في المحددة

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-
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 تقييمي عدد إسناد المباشر الرئيس يتولى: 7 الفصل

 آدائه عن يعبر (20) العشرين و (0) الصفر بين يتراوح

  .لعمله آدائه في إتقانه و بعهدتـــه المنوطة للمهام

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

  للمترشح امةالع األقدمية-

   للمترشح الرتبة في األقدمية-

  التعليمي المستوى أو العلمية الشهادة-

 من فيهما المرخص أو المنظمين الرسكلة و التكوين-

 السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل

  .الفتح لسنة

 األخيرة سنوات (05) للخمس المواظبة و السيرة-

  المناظرة فتح لسنة السابقة

 المشار و  المباشر الرئيس طرف من المسند ددالع-

  أعاله 7 بالفصل إليه

  أعاله 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير-

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و

 الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية و تتالءم

 و .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 و (0) الصفر بين يتراوح عدد مقاييسال كل إلى يسند

   .(20) العشرين

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحن ترتيب و

 عدد حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع

 أو مترشحان تحصل إذا و شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحين عدة

 األقدمية هذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط  :10 الفصل

  بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من باقتراح و تميم منزل

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  :11 الفصل

  .المحلية للجماعات

  :في تميم منزل

  بلدية رئيس
  بنرحومة  صابر

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

  علوش دار

  

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 02 في مؤرخ دارعلوش بلدية رئيس من بمقرر يتعلق

 عاملين إلنتداب مهني إختبار بفتح تعلقي 2021 جوان

 دارعلوش بلدية لفائدة األولى الوحدة من متعاقدين

  2021 سنة بعنوان

 جوان 02 في مؤرخ دارعلوش بلدية رئيس من مقرر

 عاملين إلنتداب مهني إختبار بفتح يتعلق 2021

   متعاقدين

 سنة بعنوان دارعلوش بلدية لفائدة األولى الوحدة من

2021  

  لديةب رئيس
  الشريف  مهدي

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

  الزريبة

  

 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 الـمـــالـي الــــحــــســـــاب خــــتـــم بقـــرار يتعلق

  2020 لــــســـنـــة الـــزريــــبــــة لـــبـــلـــديــــة

   :على إطّالعه بعد الزريبة بلدية رئيس إن

 المؤرّخ 2018 لسنة 29 :عدد األساسي نالقانو -?

 الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي 09 :في

  .المحلّية

 ماي 14 :في المؤرّخ 1975 لسنة 35 :عدد القانون -?

 الجماعات لميزانية األساسي بالقانون والمتعلّق 1975

 وخاصّة نّقحته التي النّصوص  جميع وعلى المحلّية

 18 :في المؤرّخ 2007 سنةل 65 :عدد القانون

  .2007 ديسمبر

 1980 ماي 07 :في المؤرّخ 515 :عدد األمر -?

  .الزريبة بلدية بإحداث والمتعلّق

 خالل الزريبة لبلدية البلدي المجلس مداولة مضمون -?

 27 :بتاريخ المنعقدة 2021 لسنة الثّانية العادية دورته

  .2021 ماي 

  :أوقـــف

 : 2020 لسنة الميزانية يضلمقاب الجملي المبلغ -1

 وأربعة ومائة ألفا وستّون وأربعمائة ماليين خمسة
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 ) :ملّيما وتسعون وأربعة وثالثمائة دينارا وثالثون

  . ( د 5460.134,394

 المأذون الميزانية لمصاريف النّهائي الجملي المبلغ -2

 ألفا وثمانون وأربعة وثالثمائة ماليين ثالثة :بدفعها

 وتسعة ومائة دينارا وتسعون ةوستّ  وسبعمائة

  .( د 3384.796,179 ) :ملّيما وسبعون

 إلى نقلها في يرّخص التّي 2020 سنة نتيجة مبلغ -3

 :( للميزانية الجملي الفائض ) الميزانية خارج حسابات

 وثمانية وثالثمائة ألفا وسبعون وخمسة مليونان

 ) :ملّيما عشرة وخمسة ومائتان دينارا وثالثون

  .( د 2075.338,215

 دون الباقية األول بالعنوان االعتمادات مبلغ -4

 :بإلغائها يصرّح والتّي التصرّف اختتام حدّ  إلى استعمال

 وخمسون وستّة وأربعمائة ألفا وستّون وثمانية أربعمائة

 )                    :ملّيمات وأربعة وستّمائة دينارا

  .( د 468.456,604

 العنوان من 4 و 3 بالجزئين الدفع اعتمادات مبلغ -5

 التصرّف اختتام حدّ  إلى استعمال دون الباقية الثّاني

 ألفا  وستّون ومائتان مليون :بإلغائها يصرّح والتّي

 ) :مليما وخمسون وثمانية ومائة دنانير وسبعة ومائتان

  .( د 1260.207,158

 الثّاني العنوان من 5 بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ -6

 والتّي التصرّف اختتام حدّ  إلى استعمال دون الباقية

 :( 5 الجزء فائض ) الموالي التصرّف إلى تحويلها سيقع

 دينارا وثالثون وثمانية وستمائة آالف وعشرة مائة

 110.638,535 ) :ملّيما وثالثون وخمسة وخمسمائة

  .( د

 الثّاني العنوان من 5 بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ -7

 والتّي التصرّف اختتام حدّ  إلى عمالاست دون الباقية

 ال :موارد من يقابلها ما انجاز لعدم بإلغائها يصرّح

  .شــــــيء

  بلدية رئيس
  عمر بن ابراهيم

  

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

 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 سـنـة لـتـصـرف الـــمـيزانـيــة غـلـق بقــرار يتعلق

2020  

 بلدية رئيس عمر بن إبراهيم :فلهأس الممضي إني

 البلدي المجلس مداولة بمقتضى بهذا القائم الزريبة

  .2018 جويلية 02 :بتاريخ

 من 196 و 195 و 194 الفصول على اإلطّالع بعد -

 :في المؤرّخ 2018 لسنة 29 :عدد األساسي القانون

  .المحلّية الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي 09

 :بتاريخ جلسته في البلدي لمجلسا مداولة وعلى -

  .2021 ماي 27

   .2020 لسنة المالي الحساب وعلى -

  :إلــــــــــى أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــف

 وأربعة ومائة ألفا وستّون وأربعمائة ماليين خمسة
 ) :ملّيما وتسعون وأربعة وثالثمائة دينارا وثالثون

  . ( د 5460.134,394

 لـتـصـرّف الـمـيـزانـيـة لـمـقـابـيـض لـجـمـلـيا الـمـبـلـغ
  . 2020 سـنـة

 وسبعمائة ألفا وثمانون وأربعة وثالثمائة ماليين ثالثة
 ):ملّيما وسبعون وتسعة ومائة دينارا وتسعون وستّة

  .( د 3384.796,179

 بـدفـعـها الـمـأذون لـلـنّـفـقـات الـجـمـلـي الـمـبـلـغ
  .2020 سـنـة لـتـصـرّف

 وخمسون وستّة وأربعمائة ألفا وستّون وثمانية أربعمائة
  .( د 468.456,604 ) :ملّيمات وأربعة وستّمائة دينارا

 اسـتـعـمـال دون الـبـاقـيـة االعـتـمـادات مـبـلـغ
  .بـإلـغـائـها يـصـرّح والـتّـي األوّل بـالـعـنـوان

 ةومائ دنانير وسبعة ومائتان ألفا وستّون ومائتان مليون
  .( د 1260.207,158 ) :ملّيما وخمسون وثمانية

 اسـتـعـمال دون الـبـاقـيـة اعـتـمـادات مـبـلـغ

 يصرّح والتّي الثّاني العنوان من 4 و 3 بـالـجـزئـن

   .بإلغائها

 وثمانون وسبعة وثمانمائة ألفا وثمانون واثنان ثالثمائة

 ) :ملّيما وتسعون وواحد وخمسمائة دينارا

  .( د 382.887,591

 يـرّخـص الـذي األوّل الـعـنـوان مـن الـفـائـض مـبـلـغ

  .االحـتـيـاطـي الـمـال إلـى نـقـلـه فـي

 واثنى وثمانمائة ألفا وثمانون وواحد وخمسمائة مليون

 1581.812,089 ) :مليما وثمانون وتسعة دينارا عشر

  .( د

 الثاني العنوان من 4 و 3 الجزئين من الفائض مبلغ

  .االحتياطي المال إلى نقله في ّخصير الذي

 دينارا وثالثون وثمانية وستمائة آالف وعشرة مائة

 110.638,535 ) :ملّيما وثالثون وخمسة وخمسمائة

  .( د
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 الـثـانـي الـعـنـوان مـن 5 الـجـزء مـن الـفـائـض مـبـلـغ

  .االحتياطي المال إلى نـقـله فـي يـرّخـص الذي

  .شـــــــــــــئ ال

 الثاني العنوان من 5 بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ

 والتي التصرّف اختتام حدّ  إلى استعمال دون الباقية

  .موارد من يقابلها ما انجاز لعدم بإلغائها يصرّح

  2020 سنة تصرّف ميزانية بغلق بالتّالي أصرّح

  بلدية رئيس
  عمر بن ابراهيم

  

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

  بنزرت

  

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 ربط تراخيص استثنائيا باسناد متعلق بقرار يتعلق

  العمومية بالشبكات

  قــــــــــــــــــرار

  بنزرت، بلديّة رئيس إنّ 

 و التّونسيّة الجمهوريّة دستور على إطّالعه بعد و

 في الحق » أنّ  على ينصّ  الذي منه 44 الفصل خاصة

  .«مضمون الماء

 المؤرّخ 2018 لسنة 29 عدد ألساسيا القانون على و

 الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي 09 في

  .المحليّة

 28 في المؤرّخ 1994 لسنة 122 عدد القانون على و

 و الترابيّة التّهيئة مجلّة بإصدار المتعلّق 1994 نوفمبر
  .تّممته و نّقحته التي النّصوص جميع على و التّعمير

 الُمحدث 1884 جويلية 16 في خالمؤرّ  األمر على و

  .بنزرت لبلديّة

 عدد المحليّة الّشؤون وزير الّسيد مراسلة على و

 إسناد بطلب المتعلّقة 2020 أكتوبر 30 بتاريخ 7240

  .(كهرباء و ماء ) العموميّة بالّشبكات للربط تراخيص

 جلسته في البلدي المجلس مداولة على و

 على مصادقته و 2020 ديسمبر 24 بتاريخ االستثنائيّة

 للبناءات العموميّة بالّشبكات الرّبط تراخيص إسناد

 معاليم دفع مقابل العمرانيّة للتّراتيب خالفا الُمشيّدة

  .مستوجبة

 19 بتاريخ 66 عدد البلديّة رئيس الّسيد إعالن على و

 المستوجبة اإلداريّة اإلجراءات حول 2021 جانفي

  .الرّبط مطالب لتقديم

 جلسته في البلدي المجلس ةمداول على و

 بعض لتعديل 2021 أفريل 02 بتاريخ االستثنائيّة

 الّسيد لمراسلة طبقا المستوجبة اإلدارية اإلجراءات

  .ببنزرت الجهوي المال أمين

  يلـــــــــــــــــــي ما قـــــــــــرّر

 بالّشبكات ربط تراخيص استثنائيا تسند :األوّل الفصل

 (الكهربائي التيار و للّشراب حصال ماء ) العموميّة

 خالفا 2021 جوان 30 قبل تشييدها تم التي للبناءات

 حالة المطالب دراسة بعد ذلك و العمرانيّة للتّراتيب

  .عليها الُمصادق للتراتيب طبقا و بحالة

 طبقا المستوجب البلدي المعلوم يدفع :الثّاني الفصل

  .حبالمصا ـدد01عـ بالملحق عليه المنصوص للجدول

 لدى المستخلصة المبالغ إيداع يتم :الثّالث الفصل

  .بنزرت بلدية محاسب البلدي القابض

 بالّشبكات الرّبط تراخيص إسناد لجنة :الرّابع الفصل

 البلدي القابض و للبلديّة العام الكاتب و العموميّة

  .القرار هذا بتنفيذ يخصّه فيما كلّ  مكلّفون

 الرّسميّة بالجريدة القرار هذا ُينشر :الخامس الفصل

  .المحليّة للجماعات

  .................... في بنزرت

  بلدية رئيس
  عمارة بن  كمال

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

  بورقيبة منزل

  

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة طريق عن ترقية بقرار يتعلق

  ئيسر مهندس رتبة إلى  أول مهندس رتبة من

 مناظرة طريق عن الغرسلي عماد السيد ترقية قرار

 رتبة إلى  أول مهندس رتبة من بالملفات داخلية

  رئيس مهندس

  بلدية رئيس     
  الجباري  الدين صالح
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------------------  

  مدين زهرة

  

 2021 فيفري 2  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  مدين زهرة بلدية أعوان مجموع بضبط يتعلق

  ، مدين زهرة بلدية رئيس نإ

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علـى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات ةالعمومي

 2011 لسنة 89 األمر وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى

   ، مدين زهرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد االمر على و

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق و 1999 جانفي

 المحلية الجماعات و الدولة موظفي رتب مختلف اليها

 على و اإلدارية الصبغة ذات ميةالعمو المؤسسات و

  . تممته او نقحته التي النصوص جميع

 المؤرخ المالية و التخطيط و الداخلية وزيري قرار على و

 الخطط أصناف بضبط المتعلق 1989 نوفمبر 03 في

  . اطارها بقانون أحدثها بلدية لكل الممكن

 الضابط 2019 اوت 09 في المؤرخ البلدي القرار على و

  . مدين زهرة بلدية أعوان لمجموع

 في المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر على و

 فيفري 03 بتاريخ 2021 لسنة األولى العادية دورته

2021 .  

  : يلي ما قــــــرر

 مدين زهرة بلدية أعوان مجموع يضبط : األول الفصل

  : التالي النحو على

   : المشترك اإلداري الســـــــلك( 1

 الخطط عليهاعدد المصادق الخطط الخططعدد  

  الشاغرة المشغولةالخطط

   010001مستشار متصـــــــرف

  010001متصـــــــرف

  020101تصــــــرف كاتب

  050302إدارة مستكتـــــــــب

  030003     استقبال عـــــــــون

  120408الجملـــــــــــــة

  : العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك السلك (2

 الخطط عليهاعدد المصادق ططالخ الخططعدد

  الشاغرة المشغولةالخطط

  010001 عام مهندس

  010100رئيس مهندس

  010001 أول مهنــــدس

  030102الجملــــــــة

  العمومية لإلدارة التقني السلك (3

 الخطط عليهاعدد المصادق الخطط الخططعدد 

  الشاغرة المشغولةالخطط

  010001تقنـــــــــــي

  020002تقنــــي مساعد 

  020101فنــي عـــــــــون

  050104الجملــــــــــة              

  العملــــــــه ســـلك (4

 الخطط عليهاعدد المصادق الخطط الوحدةالصنفعدد

  الشاغرة الخطط المشغولةعدد

  11060006 الوحدة

2060204  

3100505  

  24050104 الوحدة

5050203  

6050203  

7040202  

  38020101 الوحدة
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9020002  

10020002  

  471631الجملـــــــــــــة

 في المؤرخ سابقه القرار هذا يلغي   :الثاني الفصل

   . 2019 اوت 09

 المالية وقابض بالبلدية العام الكاتب   :الثالث الفصل

   .    القـــــرار هذا بتطبيــــق يخصه فيما كل مكلف بها

   2021 فيفري 03: في مدين زهرة

  بلدية رئيس
  منصوريال  سامي

  

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 المشترك بالسلك عام مهندس رتبة الى للترقية

  البلديات لفائدة العمومية االدارات لمهندسي

  ، مدين زهرة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على اإلطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علـى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى

   ، مدين زهرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 2011 لسنة 89 األمر وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  .2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

  يلـــــي ما رقــر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 المشترك بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية اإلدارات لمهندسي

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2  الفصــل

 بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات

 إليه المشار العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 رتبتهم في المترسمون الرؤساء المهندسون أعاله

 على أقدمية سنوات (5) خمس شرط فيهم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 دةولفائ مدين زهرة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

  .سواهم دون إليها بالنظر الراجعين األعوان

  .القرار هذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصـل

 رئيس باسم ترشحهم مطالب يرسلوا أن أعاله إليها

 بمكتب وجوبا المطالب هذه وتسجل مدين زهرة بلدية

  :التالية بالوثائق مصحوبة وتكون للبلدية المركزي الضبط

  ، ذاتية سيرة -

 المقدمة للخدمات المبينة الوثائق على يحتوي ملف -
  .باإلدارة المترشح قبل من

 األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير -
 خيرتيناأل السنتين خالل بها قام التي واألعمال

 في المشاركة ) المناظرة فتح لسنة السابقتين
 وعند (....تكوينية دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقيات
 والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء

 بلدية رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون
  . مدين زهرة

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل
 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى : 6 الفصل

 وعشرين (0)صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح

 خالل المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما (20)

 رةالمناظ فتح لسنة السابقتين األخيرتين السنتين

  : على باالعتماد

  .العمل تنظيم -

  .الخدمة نوعية -
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  .والبحوث والتأطير التكوين أعمال -

  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال -

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 7 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار
   : وصبالخص اللجنة هذه وتتولى والبيئة المحلية

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح -
  .المناظرة في

 وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط -
  .المترشحين ملفات

 (0)صفر بين من يتراوح مترشح لكل عدد إسناد -
  .(20) وعشرين

  .ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح -

 أعاله إليها المشار المناظرة جنةل تتولى : 8 الفصل
 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب
 الخطط عدد حدود وفي عليها المتحصل األعداد مجموع
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين
 األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم ألولويةا

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط : 9 الفصل
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة في

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس
 نةلج من وباقتراح البلدية رئيس قبل من العمومية
  .المناظرة

   2021 جوان 02: في مدين زهرة

  بلدية رئيس    
  المنصوري  سامي

  

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

 2021 جوان 1  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك عام مهندس
  2021 سنة بعنوان مدين زهرة بلدية لفائدة العمومية

  ، مدين زهرة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على إطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى

   ، مدين زهرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد لقانونا وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 و العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع وعلى

 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر

2014.  

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 في المؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس يدالس قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جوان 02

 عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

  يلـــــــــــــــي قررما

 يوم ولفائدتها مدين زهرة ببلدية تفتح :األول الفصل

 داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 توبرأك 20 اإلربعاء

 بالسلك عام مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات

 سنة بعنوان العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

2021.  

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  (خطة 01) واحدة بخطة

 سبتمبر 20 يوم الترشحات ختم يقع:الثالث الفصل

2021 .  

  بلدية رئيس
  المنصوري  سامي

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

  الدماء غار

  

 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار
  بقرار يتعلق

 إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق قرار

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس

  2021 سنة بعنوان غارالدماء بلدية لفائدة العمومية

  

  بلدية رئيس
  الشعابي  قدور
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------------------  

 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  بقرار يتعلق

 أول مهندس إلنتداب باإلختبارات خارجية مناظرة

  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

  

  بلدية رئيس
  الشعابي  قدور

  

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

 2021 فيفري 17  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 بالسلك أول مهندس إلنتداب خارجية بمناظرة يتعلق

  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق قرار

 اإلدارات بالسلك أول مهندس إلنتداب باإلختبار

 بلدية لفائدة مدنية هندسة اختصاص العمومية

  2021 سنة بعنوان غارالدماء

  بلدية رئيس
  الشعابي  قدور

  

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

  السنان قلعة

  

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  مؤقت بتفويض يتعلق

 جوان 01 في مؤرخ سنان قلعة بلدية رئيسة من

  . مؤقت  بتفويض يتعلق  2021

  ، سنان قلعة بلدية رئيسة إن

 ادرةالص المحلية الجماعات مجلة على اإلطالع بعد

  في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي بالقانون

  . 2018 ماي 09 

 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القانون وعلى

 للبلديات األساسي القانون بإصدار المتعلق 1975 ماي

 وخاصة تممته أو تقحته التي النصوص جميع وعلى

 17/7/2006 في المؤرخ 2006 لسنة 48 عدد القانون

   .منه 06 الفصل وخاصة

 المتعلق 1956 ديسمبر 19 في المؤرخ األمر وعلى

  سنان قلعة بلدية بإحداث

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى

  2018 جويلية 02

  المحلية الجماعات مجلة من 261 الفصل وعلى

   العمومية المحاسبات مجلة من 268 الفصل وعلى

  يــلـــــي مـــا قـــــرر

 إلى  سنان قلعة بلدية رئيسة فوضت : األول الفصل

 على مؤقتة بصورة بوشويشه سفيان السيد المساعد

   المالية و اإلدارية الشؤون في رقابتها وتحت مسؤوليتها

 يتم كما البلدية بدفتر القرار هذا يدرج : الثاني الفصل

  الطريقة بنفس سحبه

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الثالث الفصل

  المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  العمري  هناء

  

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

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  ببالغ يتعلق

 المناظرة الغاء تقرر أنه سنان قلعة بلدية رئيس يعلم

 فتحها تم والتي تقني النتداب بالملفات الخارجية

  . 2020 نوفمبر 03 بتاريخ

  بلدية رئيس
  العمري  هناء

  

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

  السبالة

  

 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  ترقية بقرار يتعلق

     قـرار

  ، على إطالعه بعد السبالة بلدية رئيس إن

  الدستور-

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون-

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلي-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان
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 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84ددع عدد األمر وعلي-

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر

   وأعضائها

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلي-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلي-

 االنتداب  واليات  صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس22

   .بالبلديات والترسيم والترقية

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 630عدد األمر وعلى-

   .السبالة بلدية بإحداث المتعلق 1985 افريل

 المؤرخ السبالة ببلدية  األعوان مجموع قرار وعلي-

  10/03/2021 في

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار  وعلى-

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  .العمومية لإلدارات

 بفتح المتعلق مارس 12 في المؤرخ القرار وعلي-

 رتبة الي االستثنائية  للترقية بالملفات  داخلية مناظرة

   عام متصرف

 بالملفات  ةالداخلي المناظرة لجنة محضر وعلي-

 المنعقدة  عام متصرف رتبة الي االستثنائية للترقية

   السبالة بلدية بمقر 21/05/2021 يوم

  يلــــي مــا قـــــــرّر

 رتبة من  غربي الصادق السيد يرتقي :األول الفصل 

 من بداية  عام متصرف رتبة الي  رئيس متصرف

21/05/2021   

 الرسمي ائدبالر القرار هذا ينشر : الثاني الفصل

    المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

  

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

 2021 ماي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

  البتات اجراء لجنة تركيبة تجديد بقرار يتعلق

   البتات إجراء لجنة تركيبة بتجديد يتعلق قـــــرار

  ، على إطالعه بعد السبالة بلدية رئيس إن

   دستورال على-

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى-

  . المحلية الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون وعلى-

 لميزانية األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي

 النصوص جميع وعلى المحلية العمومية الجماعات

  . تممته أو نقحته التي

 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد نونالقا وعلى-

 المحلية الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997 فيفري

  . تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 28 في المؤرخ 1990 لسنة 1960 عدد األمر وعلى-

 واألتوات المعاليم بمراجعة المتعلق 1990 نوفمبر

   استخالصها في المحلية العمومية للجماعات المرخص

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى-

 المرخص المعاليم تعريفة بضبط المتعلق 2016 جوان

  . استخالصها في المحلية للجماعات

 07 بتاريخ 10 عدد الداخلية وزير السيد منشور وعلى-

 بالتصرف المتعلقة المقتضيات أهم حول 2013 جوان

  . للجماعات الراجعة األسواق في

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 630 عدد راألم وعلى-

  . السبالة بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 602 عدد األمر وعلى-

 لبلدية الترابية الحدود بتحوير والمتعلق 2016 ماي

  . السبالة

 رئيس انتخاب إلعادة االنتخابية الجلسة محضر وعلى-

  .2018 برديسم 01 بتاريخ والمنعقدة للبلدية

  يلـــــــــــي ما قــــــــــــرر

 عدد القانون من 84و 83 بالفصل عمال :األول الفصل

 والمتعلق 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29

 إجراء لجنة تركيبة تجديد يتم المحلية الجماعات بمجلة

 النيابية الفترة طيلة السبالة بلدية لفائدة البتات

  :كاألتي البلدي للمجلس

 األول المساعد االقتضاء عند وينوبه البلدية رئيس-
  رئيس

  أعضاء :( عامري صالح ، عامري توفيق) اثنين عضوين-

   عضو  : وجد إن المصاريف مراقب-

  عضو     : البلدي القابض-
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  مقرر    : بصفته للبلدية العام الكاتب البتة ويحضر-

 القرارات ويعوض يلغي القرار هذا :الثاني الفصل

  .بقةالسا

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

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

  زرمدين

  

 2021 مارس 16  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  2021 سنة بعنوان زرمدين

  زرمدين بلدية رئيس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

 09  في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و

  ,المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية لجماعاتا و الدولــــــة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و

   زرمدين بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ,2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 22 في المؤرخ2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 و اإلنتداب اتآلي و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 1

   وأعضائها،

 جلسته في البلدي المجلس مداوالت على و

  2020 ديسمبر 26 بتاريخ اإلستثنائية

 زرمدين بلدية رئيس انتخاب جلسة محضر على و

  2018 سبتمبر 25 اريخبت

 جانفي 07 في المؤرخ زرمدين بلدية رئيس قرار على و

 سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط المتعلق 2021

 لفائدة بالملفات الداخلية المناظرة طريق عن شغورها

   2021 سنة بعنوان زرمدين بلدية

 زرمدين بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و

  2021 سنة بعنوان

  :يلــي مــا قــرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

  .القرار هذا ألحكام وفقا العمومية

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 في المترسمون  التقنيون العمومية لإلدارات المشترك

 سنوات (5) الخمس شرط فيهم المتوفر و رتبهم

 ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل على أقدمية

  .الترشحات

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 و زرمدين بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها المشار

 دون زرمدين لبلدية النظرب الراجعين األعوان لفائدة

  .سواهم

  : القرار هذا يضبط و

  واحدة خطة :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2021 جوان 30 :الترشحات قائمة غلق تاريخ-

 و 2021 جويلية 30 :المناظرة لجنة إجتماع تاريخ-

  الموالية االيام

 للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 مطالب يودعوا أن عالهأ إليها المشار الداخلية

   :التالية بالوثائق مصحوبة زرمدين بلدية لدى ترشحهم

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص-

 هذا يكون و المترشح بها قام التي العسكرية و المدنية

   ينوبه من او اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  العمومية ظيفةبالو

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  باألمر للمعني إدارية
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  العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 أي من باألمر لمعنيل اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 من تنظيمها تم و المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .تقني رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

 قائمة غلق يختار بعد يصل مطلب كل وجوبا يرفض و

 دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات

  .اإلرسال تاريخ معرفة على

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  البيئة و المحلية

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

  المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقييم-

  الغرض في المحددة

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إعداد-

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى :السادس الفصل 

-0) العشرين و الصف بين يتراوح تقييمي عدد إسناد

 انضباطه و بعهدته نوطةالم للمهام آدائه عن يعبر (20

   .لعمله آداءه في إتقانه و

 ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل

  :يلي كما المترشحين

  للمترشح العامة األقدمية-

  للمترشح الرتبة في األقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى أو الشهائد-

 من فيهما المرخص أو المنظمين الملتقيات و التكوين-

  تقني رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  المواظبة و السيرة-

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-

  أعاله 6 بالفصل عليه المنصوص و للمترشح

 و (0)الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند و
 من بالمقاييس الخاصة الضوارب تضبط و (20) العشرين

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :منالثا الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب و

 مترشحان تحصل إذا و عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة أو

 هذه تساوت إذا و بةالرت في ألقدمهم األولوية تكون

  .سنا ألكبرهم االولوية تعطى األقدمية

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا

  .المناظرة لجنة من باقتراح و زرمدين بلدية

 و اإلدارية الشؤون مصلحة رئيس :العاشر الفصل

 الموقع على نشره و القرار اهذ بتنفيذ مكلف المالية

  .المحلية للجماعات الرسمية الجريدة و الرسمي

  بلدية رئيس
  عمر بن  عمر

  

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

 2021 مارس 16  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان زرمدين بلدية لفائدة العمومية اراتلإلد

2021  

  زرمدين بلدية رئيس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

 09  في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و

  ,المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و

 العام األساسي ظامالن بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولــــــة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و

   زرمدين بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ,2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد
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 22 في رخالمؤ2019 لسنة 291 عدد األمر على و

 و اإلنتداب آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسيم و الترقية

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 1

   وأعضائها،

 جلسته في البلدي المجلس مداوالت على و

  2020 ديسمبر 26 بتاريخ اإلستثنائية

 زرمدين بلدية رئيس انتخاب جلسة محضر على و

  2018 سبتمبر 25 بتاريخ

 زرمدين بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات على و

  2021 سنة بعنوان

 جانفي 07 في المؤرخ زرمدين بلدية رئيس قرار على و

 سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط المتعلق 2021

 لفائدة لفاتبالم الداخلية المناظرة طريق عن شغورها

  2021 سنة بعنوان زرمدين بلدية

 مارس 17 في المؤرخ زرمدين بلدية رئيس قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 زرمدين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  :يلــي امــ قــرر

 30 يوم لفائدتها و زرمدين ببلدية يفتح :األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية األيام و 2021 جويلية

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  حدةوا (01) بـــــخطة

 جوان 30 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

2021  

  بلدية رئيس
  عمر بن  عمر

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

  طبلبة

  

 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 بلدية لفائدة 2021 سنة وانبعن المشترك االداري

  طبلبة

  :البلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد االمر على و

  طبلبة، بلدية باحداث المتعلق و 31/12/1957

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 االساسي النظام بضبط المتعلق و 2020 فيفري

 و العمومية لالدارات المشترك االداري للسلك الخاص
  منه، 41 الفصل خاصة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط المتعلق و

 المشترك االداري السلك رتب لفمخت الى االستثنائية

  العمومية، لالدارات

 ماي 05 في المؤرخ طبلبة بلدية رئيس قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 االداري بالسلك عام متصرف رتبة الى للترقية بالملفات

  .2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

  :يلي ما قرر

 28 يوم لفائدتها و طبلبة ببلدية يفتح :ولاال الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية االيام و 2021 جويلية

 االداري بالسلك عام متصرف رتبة الى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  (01) بواحد

 25 الجمعة يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  2021 جوان

  

  بلدية رئيس
  نويرة رياض
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------------------  

 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق

 عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 بعنوان ةطبلب بلدية لفائدة المشترك االداري بالسلك

  .2021 سنة

  البلدية، رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و لةالدو العوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد االمر على و

  طبلبة، بلدية باحداث المتعلق 31/12/1957

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و

 االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

 و العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك الخاص
  منه، 41 الفصل خاصة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط المتعلق و

 االداري السلك رتب مختلف على االستثنائية

  العمومية، لالدارات المشترك

  :يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :االول الفصل

 االداري بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائية

  القرار هذا الحكام وفقا العمومية لالدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن :الثاني الفصل

 عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

 المتوفر و رتبهم في المترسمون الرؤساء المتصرفون

 في االقل على اقدمية سنوات (4) اربع شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ من الرتبة هذه

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 و طبلبة بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها ارالمش

  سواهم دون بالنظر لها الراجعين االعوان لفائدة

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 طبلبة بلدية لدى ترشحاتهم مطالب ايداع اعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبا

 او البلدية رئيس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة *

  ينوبه من

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  العمومية الوظيفة

 االدماج او التسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة*

  الحالية الرتبة في

 ادارية حالة آخر ضابط قرار من صللال مطابقة نسخة*

  باالمر للمعني

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  الترشحات قائمة

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 بلدية رئيس من قرار بمقتضى اعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و طبلبة

  عليها ةالمعروض الملفات تقديم -

  ترقيتهم المقترح االعوان في قائمة اعداد -

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :السادس الفصل

 للمقاييس طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

  :التالية

  للمترشح العامة االقدمية -

  للمترشح الحالية الرتبة في االقدمية

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل

 هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

  .ترقيتهم المقترح االعوان في قائمة اعداد و القرار

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط :الثامن الفصل

 رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في نهائيا

  المناظرة لجنة من باقتراح و طبلبة بلدية

  

  بلدية رئيس
  نويرة رياض



  38عــــــدد   2021جوان  11 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3388صفحــة 

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

 2021 جوان 7  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 و البناء رخص لجنة بتركيبة يتعلق بقرار يتعلق

  طبلبة ببلدية الهدم و التقسيم

  :طبلبة بلدية رئيس ان

 لسنة 29 عدد االساسي القانون على اطالعه بعد

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  منه، 258 الفصل خاصة و المحلية تالجماعا

 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون على و

 و الترابية التهيئة مجلة باصدار المتعلق و 1994 نوفمبر
 او نقحته التي القانونية النصوص جميع على و التعمير

  تممته،

 31 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد االمر على و

  طبلبة، بلدية باحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 20 في المؤرخ 2010 لسنة 2413 عدد االمر على و

 مثال مراجعة على بالمصادقة يتعلق 2010 سبتمبر

  طبلبة، لبلدية العمرانية التهيئة

 البلدي المجلس اعضاء تنصيب جلسة محضر على و

  ،2018 جوان 29 في المؤرخ

 في المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر على و

 المتعلق 2021 ماي 01 بتاريخ استثنائية جلسة

 و التقسيم و البناء رخص لجنة تركيبة على بالمصادقة
  الهدم،

 المؤرخة و المنستير والي من الواردة المراسلة على و

 تحت الضبط بمكتب المضمنة و2021 أفريل 08 في

  ،2021 أفريل 08 بتاريخ 2110 عدد

  :يلي ما قرر

 محلية نيةف لجنة طبلبة ببلدية احدثت :االول الفصل

  .الهدم و التقاسيم و البناء رخص ملف دراسة تتولى

 و التقاسيم و البناء رخص لجنة تتركب :الثاني الفصل
  :ذكرهم اآلتي السادة من الهدم

  اللجنة رئيس       ينوبه من او نويرة رياض -

  عــــضو    االشغال لجنة رئيس منصور الخالق عبد -

  عـــــضو   البلدية لرئيس ثالث مساعد ابراهم عياش -

  عـــضوة          المالية لجنة مقررة مرعوي مريم -

  عـــــضو  بالبلدية معماري مهندس  :البلدية إدارة عن -

  عــــضو      بالبلدية القانونية للشؤون ممثل

  عــــضو بالمنستير للتجهيز الجهوية اإلدارة عن ممثل -

     ينوبه من او اإلسكان مصلحة رئيس السيد 

 االوسط للساحل للبيئة الجهوية االدارة عن ممثل -

  عــضو       بسوسة

  "مصلحة رئيس" الغنى عبد بن نورالدين السيد

 العقارية الشؤون و المالك الجهوية االدارة عن ممثل -
  عــــضو        بالمنستير

  الشبعان صالح السيد

 السيد بالمنستير للنقل الجهوية االدارة عن ممثل -
  عــــضو      القفصي لديننورا

  "مصلحة رئيس"

 بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية عن ممثل -
  عـــضو         شبيل حسين السيد

  الثقافي التنشيط مؤسسات "مصلحة رئيس"

 المدنية للحماية الجهوية االدارة عن ممثل -
  عـــضو       النقيب السيد بالمنستير

 بقصر المدنية مايةالح فرقة رئيس شبيل علي دمحم
  يمثله من او هالل

 المهنية الهيئة عن ممثل معماري مهندس -
  عــــضو       المعماريين للمهندسين

 يرى من كل دعوة اللجنة لرئيس يمكن :الثالث الفصل
  حضوره في فائدة

 من او رئيسها بحضور وجوبا اللجنة تلتئم :الرابع الفصل
 بينهم من وجوبا نيكو ان على اعضائها باغلبية و ينوبه

  .معماريا مهندسا

 وزير السيد قرار القرار هذا يلغي :الخامس الفصل

 30 في المؤرخ الترابية التهيئة و االسكان و التجهيز

 البلدية الفنية اللجنة باحداث المتعلق 2016 ماي

  .طبلبة ببلدية البناء لرخص

 بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :السادس الفصل

  .ارالقر هذا

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

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

 جانفي 24  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 داخلية مناظرة تنظيم بكيفية بقراريتعلق يتعلق 2021

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات

 بعنوان طبلبة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  .2021 سنة
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  طبلبة بلدية رئيس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على اإلداريةو الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر على و

 821 عدد االمر إتمام و بتنقيح يتعلق 2019 ديسمبر

 المتعلق 1999 افريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

  .العمومية لالدارات المشترك

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و االنتداب

  يــــلي مــا قــــرر

 للترقية بالملفات ةالداخلي المناظرة تنظم :االول الفصل

 وفقا المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة الى

  .القرار هذا  الحكام

 الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن :الثاني الفصل

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات

 االولون التقنيون العمومية لالدارات المشترك

 خمس شرط مفيه المتوفر و رتبهم في المترسمون

 من الرتبة هذه في االقل على اقدمية سنوات (5)

  الترشحات ختم تاريخ

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 و طبلبة بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

  سواه دون بالنظر لها  الراجعين ااالعوان لفائدة

  :القرار هذا يضبط و

  ظرللتنا المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 بلدية لدى ترشحاتهم مطالب ايداع اعاله بالمرجع اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبا طبلبة

 مدعم و (الخدمات في قائمة ) مفصل تلخيص•

 قام التي العسكرية و المدنية للخدمات الالزمة بالحجج

 او االدارة رئيس قبل من ممضى يكون و المترشح بها

  ينوبه من

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة•

  العمومية الوظيفة

 الرتبة في التسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة•

  الحالية

 حالة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة•

  مرباال للمعني ادارية

  العلمية الشهائد من لالصل مطابقة نسخة•

 او  التاديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة•

 اي من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شهادة

 االخيرة سنوات (5) الخمس خالل تاديبية عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 او التكوينية الدورات شهائد من لالصل مطابقة نسخ•

 قبل من تنظيمها تم و المترشح شارك التي الملتقيات

  اول تقني رتبة في التسمية منذ االدارة

 اقصى على صفحات (10) عشر في نشاط تقرير•

 التي االعمال و االنشطة يتضمن المترشح يعده تقدير

 المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام

 التقرير هذا ونيك و تحسينها و تطويرها مقترحات و

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ يكون و الترشحات قائمة

  االيداع تاريخ معرفة على دليال

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى اعاله اليها المشار

  البيئة و المحلية

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و

 المترشحين قائمة اقتراح و ت الترشحا في النظر-

  المشاركة لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين ترتيب و الملفات تقديم-

  الغرض في المحددة

  نهائيا المقبولين المترشحين قائمة ضبط-

 للمترشح لمباشرا الرئيس يتولى :السادس الفصل

-0) العشرين و الصفر بين يتراوح تقييمي عدد اسناد

 انضباطه و بعهدته المنوطة للمهام ادائه عن يعبر   (20

  عمله الداء اتقانه و
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 ملفات تقييم مقاييس تضبط :السابع الفصل

  :يلي كما المترشحين

  الترشح عند العامة االقدمية-

  للمترشح الرتبة في االقدمية-

  للمترشح التعليمي المستوى او الشهائد-

 من فيهما المرخص او المنظمين الملتقيات و التكوين-

 تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل  االدارة قبل

  المناظرة، فتح سنة

  االخيرة سنوات (5) الخمس خالل المواظبة و السيرة-

 و المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-
  عاله،ا 6 بالفصل اليه المشار

  منه، 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير-

 و تتالءم اخرى مقاييس اضافة اللجنة العضاء يمكن و
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصية

 عدد مقياس كل الى تسند و المذكورة بالمقاييس

  (20) العشرين و (0) الصفر بين يتراوح

 اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل

 القرار هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب و

  .عليها المتحصل االعداد مجموع

 النقط من المجموع نفس على مترشحان تحصل اذا و

 هذه تساوت اذا و الرتبة في القدمهم االولوية تكون

  .سنا  رهمالكب االولوية تعطى االقدمية

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط :التاسع الفصل

 رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في نهائيا

  .المناظرة لجنة من باقتراح و طبلبة بلدية

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :العاشر الفصل

 و طبلبة لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات
  .المحلية للجماعات كترونيةاالل البوابة

  بلدية رئيس
  نويرة رياض

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

 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق

 عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان طبلبة بلدية

  البلدية، رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة عوانال

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد االمر على و

  طبلبة، بلدية باحداث المتعلق 31/12/1957

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي مراال على و

 االساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

 و العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك الخاص
  منه، 41 الفصل خاصة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط المتعلق و

 االداري السلك رتب مختلف على االستثنائية

  العمومية، لالدارات المشترك

  :يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :االول الفصل

 االداري بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائية

  القرار هذا الحكام وفقا العمومية لالدارات المشترك

 ةالداخلي للمناظرة يترشح ان يمكن :الثاني الفصل

 عام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

 المتوفر و رتبهم في المترسمون الرؤساء المتصرفون

 في االقل على اقدمية سنوات (4) اربع شرط فيهم

  .الترشحات ختم تاريخ من الرتبة هذه

 ملفاتبال الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 و طبلبة بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

  سواهم دون بالنظر لها الراجعين االعوان لفائدة

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ
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 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 طبلبة بلدية لدى ترشحاتهم مطالب إيداع الهأع إليها

  :التالية بالوثائق مصحوبا

 او البلدية رئيس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة *

  ينوبه من

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  العمومية الوظيفة

 االدماج او التسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة*

  الحالية الرتبة في

 ادارية حالة آخر ضابط قرار من لالصل مطابقة نسخة*

  باالمر للمعني

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  الترشحات قائمة

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 بلدية رئيس من قرار بمقتضى اعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و طبلبة

  عليها المعروضة اتالملف تقديم -

  ترقيتهم المقترح االعوان في قائمة اعداد -

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :السادس الفصل

 للمقاييس طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

  :التالية

  للمترشح العامة االقدمية -

  للمترشح الحالية الرتبة في االقدمية

 اليها المشار رةالمناظ لجنة تتولى :السابع الفصل

 هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

  .ترقيتهم المقترح االعوان في قائمة اعداد و القرار

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط :الثامن الفصل

 رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في نهائيا

  المناظرة لجنة من باقتراح و طبلبة بلدية

  لديةب رئيس
  نويرة رياض

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

 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية

 طبلبة بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري

  2021 سنة بعنوان

  البلدية رئيس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات وميةالعم

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد االمر على و

  طبلبة، بلدية باحداث المتعلق و 31/12/1957

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و

 االساسي النظام بضبط المتعلق و 2020 فيفري

 و العمومية لالدارات المشترك االداري للسلك الخاص
  منه، 41 الفصل خاصة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط المتعلق و

 المشترك االداري السلك رتب مختلف الى االستثنائية

  العمومية، لالدارات

 ماي 05 في المؤرخ طبلبة بلدية رئيس قرار على و

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية بالملفات

 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك االداري

2021.  

  :يلي ما قرر

 28 يوم لفائدتها و طبلبة ببلدية يفتح :االول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية االيام و 2021 جويلية

 االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  (01) بواحد

 25 الجمعة يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  2021 جوان

  

  بلدية رئيس
  نويرة ياضر
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------------------  

 2021 ماي 4  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم بكيفية يتعلق بقرار يتعلق

 رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 بعنوان طبلبة بلدية لفائدة المشترك االداري بالسلك

  2021 سنة

  البلدية، رئيس ان

  الدستور، على عاالطال بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته او نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 في المؤرخ 1957 لسنة 144 عدد االمر على و

  طبلبة، بلدية باحداث المتعلق 31/12/1957

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و

 االساسي النظام بضبط تعلقالم 2020 فيفري 25 في

 و العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك الخاص
  منه، 41 الفصل خاصة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار على و

 للترقية التناظر كيفية و مقاييس بضبط المتعلق و

 االداري السلك رتب مختلف على االستثنائية

  العمومية، لالدارات المشترك

  :يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :االول الفصل

 االداري بالسلك رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية

  القرار هذا الحكام وفقا العمومية لالدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن :الثاني الفصل

 رئيس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية بالملفات

 العمومية لالدارات المشترك االداري لكبالس

 و رتبهم في المترسمون االمستشارون المتصرفون

 االقل على اقدمية سنوات (4) اربع شرط فيهم المتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ من الرتبة هذه في

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :الثالث الفصل

 و طبلبة بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها المشار

  سواهم دون بالنظر لها الراجعين االعوان لفائدة

  :القرار هذا يضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاريخ

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :الرابع الفصل

 طبلبة بلدية لدى ترشحاتهم مطالب ايداع اعاله اليها

  :التالية لوثائقبا مصحوبا

 او البلدية رئيس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة *

  ينوبه من

 في المترشح انتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  العمومية الوظيفة

 االدماج او التسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة*

  الحالية الرتبة في

 ادارية حالة آخر ضابط قرار من لالصل مطابقة نسخة*

  االمرب للمعني

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و

  الترشحات قائمة

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :الخامس الفصل

 بلدية رئيس من قرار بمقتضى اعاله اليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى و طبلبة

  عليها المعروضة الملفات تقديم -

  ترقيتهم المقترح االعوان في قائمة اعداد -

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :السادس الفصل

 للمقاييس طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

  :التالية

  للمترشح العامة االقدمية -

  للمترشح الحالية الرتبة في االقدمية

 اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل

 هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم اعاله

  .ترقيتهم المقترح االعوان في قائمة اعداد و القرار

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط :الثامن الفصل

 رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة في نهائيا

  المناظرة لجنة من باقتراح و طبلبة بلدية

  بلدية رئيس
  نويرة رياض
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  المهدية

  

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 14 ددع قرار

 سنة لتصــــرف الميزانيــــــة غلــــق بقـــرار يتعلق

2020  

    2020 سنة لتصــــرف الميزانيــــــة غلــــق قـــرار

 المهدية بلدية رئيسة بوبكر فائزة اسفله الممضية اني
 09  في المؤرخ التنصيب محضر بمقتضى بهذا القائمة

        . 2019 اوت

 القانون من 34و 33 الفصلين على االطالع بعد 
 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد األساسي

 لميزانيات األساسي بالقانون المتعلق 2007 ديسمبر
   المحلية الجماعات

 29 عدد األساسي نالقانو من 194 عدد الفصل وعلى
   المحلية الجماعات مجلة باصدار المتعلق 2018 لسنة

 دورته في البلدي المجلس مداولة نمضمو وعلى
 ماي 29 بتاريخ الملتئمة 2021 لسنة الثانية العادية
2021.  

  ,2020 لسنة المالي الحساب وعلى

  يلي ما قررت

  : الـــى المالي الحساب أوقـــــــــــــف: األول الفصل•

 وتسعة مائة ثمان و الفا سبعمائة و ماليين عشرة*

  د 10.700.839,108........مليما 108و دينارا وثالثون

   2020 لتصرف الميزانية لمقابيض الجملي المبلغ  

 و الفا وخمسون وواحد سبعمائة و ماليين سبعة *
 .مليمــا 909و دينارا وثمانون وسبعة ستمائة

    د 7.751.687,909

  2020لتصرف بدفعها الماذون للنفقات الجملي المبلغ

 واثنان ومائتان الفا واربعون واربعة وخمسمائة مليونا * 

 مليمـــــــا 667 و دينارا وتسعون

  د 1.544.292,667.........

 االول بالعنوان استعمال دون الباقية االعتمادات مبلغ  

   بالغائها يصرح والتي

 ثالثمائة و الفا وعشرون ثمانية و ثالثمائة و مليونا *

  مليما 452 و دينارا وخمسون وواحد

      د1.328.351,452

 4و 3 بالجزئين استعمال دون الباقية االعتمادات مبلغ  

     بالغائها يصرح والتي الثاني العنوان من

 و دينارا  عشرة وثالثة وسبعة الفا وثمانية مائتان *
      د 208.713,913 .....مليما 913

 نقله في يرخص الذي االول العنوان من الفائض مبلغ  

                      االحتياطي المال الى

 وثالثمائة الفا وثمانون وتسعة واربعمائة مليونان*

       د2.489.308,554 .  .مليما 554و دنانير وثمانية

 الذي الثاني العنوان من 4و 3 الجزئين من الفائض مبلغ

    االنتقالي المال الى نقله في يرخص

 ثمانية و مائة و الفا وخمسون وواحد مائتان  *

  د.251.128,732 ..........مليما 732و دينارا وعشرون

 الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ

             االنتقالي المال الى نقله في يرخص

  2020 سنة تصرف ميزانية بغلق بالتالي واصـــرح

 الماسط والقابض للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل•

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان لحسابيتها

  

  بلدية رئيس
  بوبكر  فائزة

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

  الجم

  

 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021   لسنة 21 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقية

  الجم بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  :طالعاإل بعد الجم بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  .الجم بلدية بإحداث المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عوانأل

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  .وتممته نقحته التي

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل
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 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

    .تممته او حتهنق التي النصوص جميع

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 10في المؤرخ الجم بلدية  رئيس السيد قرار وعلى
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق . 2021 مارس

 بالسلك تقني رتبة لىإ للترقية بالملفات الداخلية
  .العمومية لإلدارات المشترك التقني

  يلـــــــــــــــي قررما

 الجمعة يوم ولفائدتها الجم ببلدية تفتح :األول الفصل
 داخلية مناظرة المواليــــــــة واأليام 2021جويلية 30

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقية بالملفات
  العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني فصلال

  (خطة 01)بخطة

  2021 جوان 30 يوم الترشحات ختم يقع:الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  فرحات  عادل

  

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

 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021   لسنة 22 عدد قرار

 ببلدية متناصفة إدارية لجان بإحداث يتعلق بقرار يتعلق

  الجم

  : الجم بلدية سرئي إن 

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد  

 مجلة بضبط المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  .المحلية الجماعات

 1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى

  الجم بلدية بإحداث المتعلق

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام طبضب المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 11 في المؤرخ 1982 لسنة 780 عدد االمر وعلى

 رياض تطبيق منشط رتبة بإحداث المتعلق 1982 ماي

  . تممته او نقحته التي النصوص جميع وعلى أطفال

 19 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 اللجان وتسيير تنظيم بكيفية المتعلق 1990 أكتوبر

 29378 عدد باألمر تنقيحه تم كما المتناصفة اإلدارية

  . 2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة

 18 في المؤرخ 1998 لسنة  2509 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط  المتعلق 1998ديسمبر
 المحلية الجماعاتو الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلداري الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

  قــــــــرار

 متناصفة  إدارية لجان الجم ببلدية أحدثت:األول الفصل
  :التالية للرتب المنتمين باألعوان خاصة

  : 01 عدد اللجنة

  رئيس متصرف

  : 02 عدد اللجنة

  مستشار متصرف

  :03 عدد اللجنة

   متصرف

  أول تقني

  : 04 عدد جنةالل

  مساعد متصرف

  أطفال رياض تطبيق منشط

  تقني

   05 عدد اللجنة

   تصرف كاتب

  تقني مساعد

  06 عدد اللجنة

   03-02-01 األصناف تشمل التي:األولى الوحدة عملة

  بلدية رئيس
  فرحات  عادل

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

 2021 جوان 8  في مؤرخ 2021   لسنة 23 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات اخليةد مناظرة بفتح يتعلق
 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  الجم ببلدية
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  :اإلطالع بعد الجم بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الجم بلدية بإحداث علقالمت

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  .وتممته نقحته التي

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

    .تممته او نقحته التي النصوص جميع

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 10في المؤرخ الجم بلدية  رئيس السيد قرار ىوعل

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق . 2021 مارس

 بالسلك تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني

  قررمايلـــــــــــــــي

 الجمعة يوم ولفائدتها الجم ببلدية تفتح :األول الفصل

 داخلية مناظرة المواليــــــــة واأليام 2021جويلية 30

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

  العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  (خطة 01)بخطة

  2021 جوان 30 يوم الترشحات ختم يقع:الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  فرحات  عادل

  

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

  صفاقس

  

 2021 ماي 31  في مؤرخ 2021   لسنة 23 عدد قرار

 بضبط يتعلق صفاقس بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية

 المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة

  .صفاقس بلدية لفائدة  لإلدارة المعماريين

 01 في مؤرخ صفاقس بلدية رئيس من قــــــــــرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 جوان

 معماري مهندس رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة  لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك عام

  .صفاقس بلدية

  االطالع بعد صفاقس بلدية رئيس إن

   الدستور، على

 رخالمؤ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم صةخا و تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1884 جويلية 16 في المؤرخ األمر على و

  صفاقس، بلدية بإحداث

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية

 جميع وعلى لإلدارة المعماريين المهندسين بسلك

 لسنة 116 عدد األمر وخاصة تممته التي صوصالن

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ  2009

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، الترسيم و الترقية و     االنتداب

  :يلــــــــي ما قـــــــرر

 للترقية بالملفات لداخليةا المناظرة تنظم :األول الفصل

 المهندسين بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى

  .القرار هذا ألحكام وفقا    لإلدارة المعماريين

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل

 بسلك عام معماري مهندس رتبة إلى للترقية

 أعاله إليه المشار لإلدارة المعماريين المهندسين

 رتبهم في المترسمون الرؤساء المعماريون نالمهندسو

 على أقدميه سنوات (5) خمس شرط فيهم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ في  الرتبة هذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 لفائدة و صفاقس بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها
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 المعنية المحلية ةالجماع إلى بالنظر الراجعين األعوان

  :القرار هذا يضبط و سواهم دون

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ -

  .المناظرات لجنة اجتماع تاريخ  -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 طريق عن ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

 لبلدية مركزيال الضبط مكتب لدى اإلداري التسلسل

  :التالية بالوثائق مصحوبة صفاقس

  الذاتية، السيرة  -    

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخيص    -  
 بها قام التي االقتضاء عند العسكرية و المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكون و المترشح
  ينوبه، من أو اإلدارة

 الوظيفة في نتداباال قرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  العمومية،

 المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة  -    
  الحالية، الرتبة في

 آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -     
  باألمر، للمعني إدارية حالة

 األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير  -
 خيرتيناأل السنتين خالل بها قام التي األعمال و

 في المشاركة ) المناظرة فتح لسنة السابقتين
 عند و (...تكوينية دورات ندوات، محاضرات، الملتقيات،

 المنشورات و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء
  .اإلدارة رئيس بمالحظات مصحوبا التقرير ويكون

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 التسجيل تاريخ يكون و تالترشحا قائمة ختم تاريخ

  .التسجيل تاريخ معرفة على  دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6 الفصل

 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى.البيئة و المحلية

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -

  ناظرة،الم في

 وتقييم دراسة في اعتمادها المزمع المقاييس ضبط -

  المترشحين، ملفات

  .ترقيتهم المزمع للمترشحين النهائية القائمة اقتراح -

 إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى : 7 الفصل

 وعشرين (0) صفر بين يتراوح عدد إسناد المترشح

 لخال المترشح بها قام التي لألنشطة تقييما (20)

 باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين

  :على

  العمل، تنظيم - 

  الخدمة، نوعية - 

  والبحوث، والتأطير التكوين أعمال - 

  .عليها المتحصل والنتائج المنجزة األعمال - 

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 التالية يسللمقاي طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

:  

  للمترشح، العامة األقدمية  -

  للمترشح، الرتبة في األقدمية  -

  أعاله، 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير  -

 اإلدارة رئيس طرف من المسند التقييمي العدد  -    

 7 بالفصل إليه والمشار المترشح إليها ينتمي التي

 ميت ال ،و20من 10 عن العدد يقل ال أن أعاله،على
   ذلك، من أقل عدد على المتحصل المترشح قبول

 من ضواربها و المقاييس احتساب طريقة تضبط و    

 إضافة للجنة يمكن المناظرة،كما لجنة أعضاء قبل

  .االقتضاء عند أخرى مقاييس

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل

 لقرارا هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 عدد حدود في و عليها المتحصل األعداد مجموع

 أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية

  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 نهائيا الناجحين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

  .المناظرة لجنة من باقتراح و  صفاقس

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :11 الفصل

 لبلدية االلكتروني الموقع و المحلية للجماعات

  .صفاقس

                          
                          
                          
  البلديــــــة رئيـــــس 

  اللومـــي منيـــر


