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  المحلية الجماعات
البساتين

 الخطط ونوعية عدد ضبط  بقرار يتعلق 2020 ديسمبر 30  في مؤرخ 2020 لسنة 9 عدد قرار

.................................2021 لسنة البساتين ببلدية االنتداب طريق عن شغورها سد المراد
 تنظيم كيفية بضبط يتعلق  بقرار يتعلق 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

  .....................................................................2021 سنة بعنوان البساتين بلدية لفائدة
 المناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارة المشترك التقني بالسلك  أول تقني النتداب باالختبارات الخارجية
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  باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021 لسنة 3 عدد قرار

  ...........2021 سنة بعنوان البساتين بلدية لفائدة عمومية أشغال اختصاص أول تقني النتداب
 باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب 2 عدد النتداب

  .....................................................................................2021 سنة بعنوان البساتين
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 للترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

  ..................................................................باجة بلدية عملة لفائدة 2021 سنة بعنوان
  سوسة

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021 لسنة 79 عدد قرار

 المشترك بالسلك فضاءات تهيئة اختصاص أول مهندس 01عدد النتداب باالختبارات الخارجية
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    القــــرارات

 
      

  المحلية الجماعات

  

  البساتين

  

 ديسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 المراد الخطط عيةونو عدد ضبط  بقرار يتعلق 2020

 البساتين ببلدية االنتداب طريق عن شغورها سد

  2021 لسنة

 ديسمبر 31 في مؤرخ البساتين بلدية رئيس من

 سد المراد الخطط نوعية و عدد بضبط يتعلق 2020

 لفائدة 2021 سنة بعنوان االنتداب طريق عن شغورها

  . البساتين بلدية

  البساتين بلدية رئيس ان

   ، الدستور ىعل االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  -

 مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في المؤرخ

  . المحلية الجماعات

 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

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و-

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد االمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر

  . وأعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى-

  .البساتين بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

   يلــــــــي ما قـــــــرر

 سد المراد الخطط ونوعية عدد يضبط :وحيد فصل

 لالنتداب الخارجية المناظرات طريق عن شغورها

 النحو على البساتين بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان

   :التالي

 لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة -1-

   :العمومية

  إدارة مستكتب :الرتبة

  02 : لسنة شغورها سد المراد الخطط عدد

 الخارجية المناظرة طريق عن ./.100 : التسديد طرق

  لالنتداب

 الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط عدد

  شيء ال :اتبالملف

 لالدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة -2-

  : العمومية

  عمومية أشغال اختصاص أول تقني :الرتبة

  01 :2021 لسنة شغورها سد المراد الخطط عدد

 الخارجية المناظرة طريق عن ./.100 :التسديد طرق

  لالنتداب

 الترقية طريق عن تسديدها المزمع الخطط عدد

  شيء ال:بالملفات

  بلدية يسرئ
  القيطوني  قيس

  

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

 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 1 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق  بقرار يتعلق

 بالسلك  أول تقني النتداب باالختبارات الخارجية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  2021 سنة بعنوان البساتين
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 2021 جانفي 02 في مؤرخ البساتين بلدية سرئي من

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 العمومية األشغال في أول تقني النتداب باالختبارات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .البساتين بلدية

   البساتين بلدية رئيس ان

   الدستور على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  -

 مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في المؤرخ

  . المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص ميعج وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد باألمر

21/01/2009.  

 في المؤرخ 2003 لسنة 2633 عدد االمر وعلى-

 لسنة 821 عدد االمر بتنقيح المتعلق 23/12/2003

 النظام بضبط والمتعلق 12/4/1999 في المؤرخ1999

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي

  .العمومية

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى-

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر
  . أعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى-

  .البساتين بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

  ييـــل ما قــرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :1 الفصل

 االشغال في أول تقني لالنتداب باالختبارات الخارجية

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك العمومية

  .بالبلديات

 أول تقني النتداب الخارجية المناظرة تفتح :2 الفصل

 المشترك التقني بالسلك العمومية االشغال في

 طريق عن الخارجيين للمترشحين العمومية تلإلدارا

 الملفات أو الشهائد أو  باالختبارات خارجية مناظرة

 خمسا العمر من البالغين للمترشحين المفتوحة

 احكام وفق تحتسب األكثر على سنة (35) وثالثين

 1982 لسنة 1229 عدد أعاله اليه المشار االمر

 لشهادةا على والمحرزين 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ

 أو عمومية أشغال اختصاص في لألستاذية الوطنية

 تكوينية شهادة او لها بمعادلتها معترف شهادة على

  . المستوى لهذا منظرة

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير ويتم

 المناظرات الى بالنسبة وذلك تشغيل بمكتب

 هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

  .التسجيل

 يتم تشغيل بمكتب المترشح تسجيل عدم صورة وفي

 السنة من جانـــــفي غرة يوم القصوى السن تقدير

  .المناظرة فيها تفتح التي

 أعاله اليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :3 الفصل

  .البلدية رئيس بقرار

  :القرار هذا ويضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   حاتالترش قائمة ختم تاريخ-

   المناظرة فتح تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله اليها

 الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد االلكتروني

 االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وارسالها

 فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون ةالمناظر

  :التالية الوثائق

   :للمناظرة الترشح عند -أ-

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح استمارة -

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

www.concours.gov.tn  

  . الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -
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 بالنسبة ةمصحوب العلمية الشهادة من مصورة نسخة-

  .معادلة بشهادة األجنبية الشهائد الى

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان-

   وعنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة-

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بضفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تريخ

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة ايداعها يتم التي الملفات تقبل ال-

 قائمة غلق بعد الواردة او بالبلدية المركزي الضبط

   الترشحات

   :المناظرة في النجاح بعد -ب-

 لم (األصل) لعدليةا السوابق سجل من مضمون --

  .(3) أشهر ثالثة من إثر تسليمه تاريخ على يمض

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون-

  .أشهر (3) ثالثة من أكثر

   حديثتان شمسيتان صورتان-

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة-

  .يعادلها

 من أكثر تسلمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة-

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح ان تثبت أشهر ثةثال

 ليمارس المفروضة والذهنية                  البدينة

 قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل وظيفته

  .للصحة عمومية مؤسسة

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 لم او السريع البريد او الوصول مضمون البريد طريق

 الرابع بالفصل اليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 ختم المناظرة لجنة وتعتمد .القرار هذا من (أ الفقرة)

  .الترشح ملف ارسال تاريخ لتحديد البريد

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :6 الفصل

 رئيس قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 اليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :7 الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله

   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى المحلية بالشؤون

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

   المناظرة في

 االختبارات سير على واالشراف الملفات دراسة-

   الشفاهية و الكتابية

   الجدارة حسب المترشحين ترتيب-

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 اليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل :8 الفصل

   : التاليين االختبارين على أعاله

   االولي القبول اختبار-

   النهائي القبول اختبار-

   :يلي كما االختبارات هذه اجراء يتم

   :ياالول القبول اختبار 1

   تقني موضوع حول كتابي اختبار-

   ساعات 3 :المدة-

   2 :الضارب-

 الفرنسية باللغة او العربية باللغة االختبار هذا يجرى

   . المترشح اختيار حسب

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين اعالم يتم و

 اإلعالن طريق عن او فردية مكاتيب طريق عن االولي

 النهائي القبول اختبار اءاجر بمكان اإلدارة مقر في

  .وتاريخه

 لهذا المصاحب بالملحق االولي االختبار برنامج يضبط

  .القرار

   :النهائي القبول اختبار 2

 البرنامج من يأخذ موضوع حول شفاهي اختبار-

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال اختيار يقع المناظرة،

 العدد يقسم السؤال ابدال في المترشح برغ صورة

  .اثنين على اليه يسند الذي

   :يلي كما والضوارب االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعية

  شفاهي اختبار

  دقيقة 20:التحضير

  دقيقة 20:العرض

   دقيقة 20:الحوار
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  1 : الضارب

 الفرنسية اللغة او العربية باللغة االختبار هذا ويجرى

  .المترشح اختيار سبح

 ويسند مصححين على االختبارات تعرض :9 الفصل

 والعشرين (0) الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل الى

(20).  

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

  .المسندين للعددين

 األربع يفوق العددين بين الفارق كان ان ما صورة وفي

 مصححين قبل من اراالختب اصالح إعادة تتم نقاط (4)

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون .اخرين اثنين

  .األخيرين للعددين الحسابي

 الستة دون عدد على الحصول عن ينتج :10 الفصل

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

  .المترشح قبول

 في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم :11 الفصل

  .الشفاهي االختبار إلجراء ولياال القبول اختبار

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال :12 الفصل

 الثالثين يساوي النقاط من مجموع على يتحصل لم ان

 االختبارين مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة (30)

  .(والكتابي الشفاهي)

 من المجموع نفس على أكثر او مترشحين تحصل وإذا

 ألكبرهم األولوية تكون ختباراتاال جميع في النقاط

  .سنا

 المترشحين تصرف تحت يوجد ان يمكن ال :13 الفصل

 وال نشريات وال كتب ال االختبارات اجاء مدة طيلة

 لجنة تقرر مالم نوعه كان مهمة مستند أي وال مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة

 تم غش محاولة او غش كل عن ينتج :14 الفصل

 للحق الجزائية التبعات عن ةزياد قطعية بصفة ضبطه

 والغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من وحرمانه اجراها التي االختبارات

 اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس

  .الحق

 المؤهلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ويتم

  .لذلك

 الممتحن وا القيم قبل من مفصل تقرير اعداد ويتم

  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :15 الفصل

 االختبار لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 في قائمتين وتقترح والشفاهي                  الكتابي

  .نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

 المترشحين اءأسم تتضمن :االصلية القائمة -أ-

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 المترشح عليه تحصل الذي النهائي للحاصل طبقا

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

 في القائمة هذه اعداد يتم :التكميلية القائمة -ب-

 المترشحين عدد من تقدير اقصى على ./.50 حدود

 عند اإلدارة لتمكين االصلية بالقائمة المسجلين

 لم والذين الناجحين المترشحين تعويض من االقتضاء

  .عملهم بمراكز يلتحقوا

 االصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :16 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

 بالسلك إدارة مستكتبي النتداب الخارجية المناظرة

 رئيس قبل من موميةالع لإلدارات المشترك اإلداري

  .المحلية الجماعة

 بالتصريح المعنية المحلية الجماعة تقوم :17 الفصل

 لاللتحاق بها المسجلين واستدعاء االصلية بالقائمة

  .عملهم بمراكز

 تقدير أقصى على (30) يوما ثالثون أجل انقضاء وبعد

 اإلدارة تتولى النهائية، بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه

 االلتحاق عليهم بأن بالتسلم االشعار مع الوصول

 يوما (15) عشر خمسة أقصاه اجل في عملهم بمراكز

 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يعتبرون او

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

  .التفاضلي الترتيب حسب

 على أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  . األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير اقصى

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :18 الفصل

 لبلدية االلكتروني بالموقع و المحلية للجماعات

  . البساتين

  2021 جانفي 02     في البساتين

   

  ديةبل رئيس
  القيطوني  قيس
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 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق

 لالدارة المشترك التقني بالسلك  أول تقني النتداب

  2021 سنة بعنوان البساتين بلدية لفائدة العمومية

 2021 جانفي 02في رخمؤ البساتين بلدية رئيس من

 باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق  

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني النتداب

  . 2021 سنة بعنوان البساتين بلدية لفائدة العمومية

  البيئة و المحلية الشؤون وزيـــــر ان

   البساتين بلدية رئيس من باقتراح و

   لدستورا على االطالع وبعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  -

 مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في المؤرخ

  . المحلية الجماعات

 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 او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و-

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد باألمر

21/01/2009.  

 في المؤرخ 2003 لسنة 2633 عدد االمر وعلى-

 لسنة 821 عدد االمر بتنقيح المتعلق 23/12/2003

 النظام بضبط والمتعلق 12/4/1999 في مؤرخال1999

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي

  .العمومية

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر
  . أعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى-

  .البساتين ديةبل بإحداث المتعلق 2016 ماي

 02 في المؤرخ البساتين بلدية رئيس قرار وعلى-

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جانفي

 التقني بالسلك أول تقني النتداب باالختبارات الخارجية

  .البساتين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 في المؤرخ30 عدد البساتين بلدية رئيس قرار وعلى-

 خارجية مناظرة بفتح المتعلق 2021 نفيجا 02

 التقني بالسلك أول تقني النتداب باالختبارات

  .البساتين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  يلــــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــــــرر

 الخارجية المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل

 التقني بالسلك أول تقني نتدابال باالختبارات

 البساتين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 المؤرخ أعاله اليه المشار القرار بمقتضى والمفتوحة

  :السادة من 2021 جانفي 02 في

   رئيس بصفة    :  ينوبه من او البلدية رئيس -

   عضو بصفة           :  للبلدية العام الكاتب -

 بصفة     :  ينوبه من او البلدية الشؤون دائرة رئيس -

   عضو

 اإلدارية بالشؤون مكلفة تصرف كاتبة ذيبي، ياسمينة -

   عضو بصفة :بالبلدية

    : المرناقية ببلدية رئيس تقني ، بومعيزة حبيب  -

   عضو بصفة

  :  العامري برج ببلدية رئيس ،تقني النهدي الهادي -

   عضو بصفة

 اللجنة لرئيس االقتضاء ندع يمكن : الثاني الفصل

 ذلك و القرار هذا يشملهم لم اخرون أعضاء تعيين

 االستعانة او للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام

  ./. المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم

  2021 جانفي 02 في البساتين

  

  بلدية رئيس
  القيطوني  قيس
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 2021 جانفي 1  في خمؤر 2021   لسنة 3 عدد قرار

  باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 لفائدة عمومية أشغال اختصاص أول تقني النتداب

  2021 سنة بعنوان البساتين بلدية

 2021 جانفي 02 في مؤرخ البساتين بلدية رئيس من

 تقني النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 التقني بالسلك عمومية أشغال إختصاص أول

 بلدية لفائدة بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك

  البساتين

  البساتين بلدية رئيس ان

  ، الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على -

 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في

  . المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و-

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد باألمر

21/01/2009.  

 في المؤرخ 2003 لسنة 2633 عدد االمر وعلى-

 لسنة 821 عدد االمر بتنقيح المتعلق 23/12/2003

 النظام بضبط والمتعلق 12/4/1999 في المؤرخ1999

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي

  .العمومية

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 تمبرسب
   أعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى-

  .البساتين بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 02 في المؤرخ 26عدد البلدية رئيس قرار على و-

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جانفي

 االشغال في ولأ تقني النتداب باالختبارات الخارجية

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك العمومية

  . 2021 سنة بعنوان البساتين بلدية لفائدة

  يلــــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــــــرر

 01 يوم ولفائدتها البساتين ببلدية تفتح :األول الفصل

 خارجية ناظرةم الموالية واأليام 2021 نوفمبر

 العمومية االشغال في أول تقني النتداب باالختبارات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان البساتين بلدية

 للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

   (1) وحيدة بخطة

 سبتمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

2021  .  

  بلدية رئيس 
  القيطوني  قيس

  

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

 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب 2 عدد النتداب

 البساتين بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 2021 جانفي 02 في مؤرخ البساتين يةبلد رئيس من

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتبي

  البساتين بلدية لفائدة بالبلديات العمومية

  البساتين بلدية رئيس ان

  ، الدستور على االطالع بعد

 مؤرخال 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على -

 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في

  . المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
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 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة متهتم او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و-

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 215 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى-

 األساسي النظام ضبطب المتعلق 99 2020 فيفري

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 االمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جميع وعلى

  .10/10/2012 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر
   أعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد راالم وعلى-

  .البساتين بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 02 في المؤرخ 27عدد البلدية رئيس قرار على و-

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 جانفي

 بالسلك إدارة مستكتبي النتداب باالختبارات الخارجية

 يةبلد لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  . 2021 سنة بعنوان البساتين

  يلــــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــــــرر

 01 يوم ولفائدتها البساتين ببلدية تفتح :األول الفصل

 خارجية مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر

 االداري بالسلك إدارة مستكتبي النتداب باالختبارات

 البساتين بلدية لفائدة العمومية داراتلإل المشترك

  .2021 سنة بعنوان

 للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

   (02) إثنتين بخطتين

 سبتمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

2021  .  

  بلدية رئيس 
  القيطوني  قيس

  

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

 2021 يجانف 1  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة تركيبة بقرار يتعلق

 االداري بالسلك ادارة مستكتب 2 عدد النتداب

 البساتين بلدية لفائدة العمومية لالدارة المشترك

  2021 سنة بعنوان

 2021 جانفي 02 في مؤرخ البساتين بلدية رئيس من

 اراتباالختب الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق 

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد النتداب

 البساتين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  . 2021 سنة بعنوان

  البيئة و المحلية الشؤون وزيــــــــــــر ان

   البساتين بلدية رئيس من باقتراح و

   الدستور على االطالع وبعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  --

 مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في المؤرخ

  . المحلية الجماعات

 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 او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و-

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد االمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر
  . أعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر ىوعل-

  .البساتين بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 02 في المؤرخ البساتين بلدية رئيس قرار وعلى-

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021 جانفي

 إدارة مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات الخارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .البساتين بلدية
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 في المؤرخ 27 عدد البساتين بلدية رئيس قرار وعلى

 خارجية مناظرة بفتح المتعلق  2021 جانفي 02

 بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان البساتين

  يلــــــــــــــــــــــــــــــــي ما ـــــــــــــــررقــــــــــــــ

 الخارجية المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل

 بالسلك إدارة مستكتب 02 عدد النتداب باالختبارات

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 أعاله اليه المشار القرار بمقتضى والمفتوحة البساتين

  :السادة من  2021 جانفي 02 في المؤرخ

   رئيس بصفة :ينوبه من او البلدية رئيس -

   عضو بصفة  : للبلدية العام الكاتب -

 بصفة  : ينوبه من او البلدية الشؤون دائرة رئيس -

   عضو

 اإلدارية بالشؤون مكلفة تصرف كاتبة ذيبي، ياسمينة -

   عضو بصفة :بالبلدية

 اللجنة رئيسل االقتضاء عند يمكن : الثاني الفصل

 ذلك و القرار هذا يشملهم لم اخرون أعضاء تعيين

 االستعانة او للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام

  ./. المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم

   

  بلدية رئيس
  القيطوني  قيس

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

 2021 جانفي 1  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية ضبطب يتعلق  بقرار يتعلق

 بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات الخارجية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  2021 سنة بعنوان البساتين

 جانفي 02  في مؤرخ البساتين بلدية رئيس من

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات

  .بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك

   البساتين بلدية رئيس ان

   الدستور على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  -

 مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 9 في المؤرخ

  . المحلية الجماعات

 12 في رخالمؤ 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 او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و-

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى-

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد االمر وخاصة وتممته نقحته التي النصوص جميع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 2 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد االمر وعلى-

 و الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر
  . أعضائها

 25 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد االمر وعلى-

  .البساتين بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 02/11/2020 في مؤرخال 53 عدد القرار على و-

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 اإلداري بالسلك اإلدارة مستكتبي النتداب باالختبارات

  .بالبلديات العمومية لإلدارات المشترك

  يـــــــــــــــلي ما قـــــــــرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :1 الفصل-

 بالسلك اإلدارة مستكتبي تدابالن باالختبارات الخارجية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

   البساتين

 مستكتبي النتداب الخارجية المناظرة تفتح :2 الفصل-

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة

 التعليم مرحلة بنجاح تعليمهم تابعوا الذين للمترشحين

 من السادسة بالسنة مهمتعلي وتابعوا االبتدائي

 التعليم ختم شهادة على تحصلوا او الثانوي التعليم

 التعليم من الثالثة بالسنة تعليمهم وتابعوا األساسي

 منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو الثانوي



 

  4813صفحـة   2021 سبتمبر 3 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   60عـــــدد 

 خمسا سنه تتجاوز لم والذين الذكر سالف بالمستوى

  .سنة (35) وثالثين

 التسجيل تاريخ نم بداية القصوى السن تقدير ويتم

 المناظرات الى بالنسبة وذلك تشغيل بمكتب

 هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

  .التسجيل

 يتم تشغيل بمكتب المترشح تسجيل عدم صورة وفي

 السنة من جانـــــفي غرة يوم القصوى السن تقدير

  .المناظرة فيها تفتح التي

 أعاله اليها لمشارا الخارجية المناظرة تفتح :3 الفصل

  .البلدية رئيس بقرار

  :القرار هذا ويضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة ختم تاريخ-

   المناظرة فتح تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله اليها

 الترشح رةاستما سحب ثم للغرض المعد االلكتروني

 االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وارسالها

 فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالية الوثائق

   :للمناظرة الترشح عند -أ-

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح استمارة -

 العمومية مناظراتال لبوابة االلكتروني

www.concours.gov.tn  

 بالنسبة مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة-

  .معادلة بشهادة األجنبية الشهائد الى

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان-

   وعنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة-

 الذي رشحللمت بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بضفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تريخ

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة ايداعها يتم التي الملفات تقبل ال-

 قائمة لقغ بعد الواردة او بالبلدية المركزي الضبط

   الترشحات

   :المناظرة في النجاح بعد -ب-

 لم (األصل) العدلية السوابق سجل من مضمون --

  .(3) أشهر ثالثة من إثر تسليمه تاريخ على يمض

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون-

  .أشهر (3) ثالثة من أكثر

   حديثتان شمسيتان صورتان-

 ما أو العلمية دةالشها من لألصل مطابقة نسخة-

  .يعادلها

 من أكثر تسلمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة-

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح ان تثبت أشهر ثالثة

 ليمارس المفروضة والذهنية                  البدينة

 قبل من مسلمة الجمهورية تراب بكامل وظيفته

  .للصحة عمومية مؤسسة

 عن يصل لم رشحت مطلب كل وجوبا يرفض :5 الفصل

 لم او السريع البريد او الوصول مضمون البريد طريق

 الرابع بالفصل اليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 ختم المناظرة لجنة وتعتمد .القرار هذا من (أ الفقرة)

  .الترشح ملف ارسال تاريخ لتحديد البريد

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :6 الفصل

 رئيس قبل من نهائية بصفة ناظرةالم في المشاركة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 اليها المشار الخارجية المناظرة على تشرف :7 الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله

   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى المحلية بالشؤون

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح-

   المناظرة في

   االختبارات سير على واالشراف الملفات دراسة-

   الجدارة حسب المترشحين ترتيب-

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح-

 اليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل :8 الفصل

   :التالية االختبارات على أعاله

   االولي القبول اختبار-

   النهائي القبول اختبار-
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   :يلي كما االختبارات هذه جراءا يتم

   :االولي القبول اختبار 1

   التونسية باإلدارة يتعلق كتابي اختبار-

  واحدة ساعة :المدة-

   2 :الضارب-

 أربع في العربية باللغة وجوبا االختبار هذا يجرى

 االعتبار بعين تؤخذ وال تقدير أقصى على صفحات

  .األقصى العدد هذا على تزيد التي الصفحات

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين اعالم يتم

 اإلعالن طريق عن او فردية مكاتيب طريق عن االولي

 النهائي القبول اختبار اجراء بمكان اإلدارة مقر في

  .وتاريخه

 لهذا المصاحب بالملحق االولي االختبار برنامج يضبط

  .القرار

   :النهائي القبول اختبار 2

 البرنامج من يأخذ عموضو حول شفاهي اختبار-

 لجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال اختيار يقع المناظرة،

 العدد يقسم السؤال ابدال في المترشح رغب صورة

  .اثنين على اليه يسند الذي

   :يلي كما والضوارب االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعية

  شفاهي اختبار

               دقيقة 10:التحضير

  دقيقة 10:العرض

   دقيقة 10:الحوار

  1 : الضارب

 الفرنسية اللغة او العربية باللغة االختبار هذا ويجرى

  .المترشح اختيار حسب

 ويسند مصححين على االختبارات تعرض :9 الفصل

 لعشرينوا (0) الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل الى

(20).  

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون

  .المسندين للعددين

 األربع يفوق العددين بين الفارق كان ان ما صورة وفي

 مصححين قبل من االختبار اصالح إعادة تتم نقاط (4)

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون .اخرين اثنين

  .األخيرين للعددين الحسابي

 الستة دون عدد على الحصول عن تجين :10 الفصل

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

  .المترشح قبول

 في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم :11 الفصل

  .الشفاهي االختبار إلجراء االولي القبول اختبار

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال :12 الفصل

 الثالثين يساوي النقاط من مجموع على يتحصل لم ان

 االختبارين مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة (30)

  .(والكتابي الشفاهي)

 من المجموع نفس على أكثر او مترشحين تحصل وإذا

 ألكبرهم األولوية تكون االختبارات جميع في النقاط

  .سنا

 المترشحين تصرف تحت يوجد ان يمكن ال :13 الفصل

 وال نشريات وال كتب ال راتاالختبا اجاء مدة طيلة

 لجنة تقرر مالم نوعه كان مهمة مستند أي وال مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة

 تم غش محاولة او غش كل عن ينتج :14 الفصل

 للحق الجزائية التبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 والغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من نهوحرما اجراها التي االختبارات

 اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس

  .الحق

 المؤهلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ويتم

  .لذلك

 الممتحن او القيم قبل من مفصل تقرير اعداد ويتم

  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :15 الفصل

 االختبار لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 في قائمتين وتقترح والشفاهي                  الكتابي

  .نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

 المترشحين أسماء تتضمن :االصلية القائمة -أ-

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 المترشح عليه تحصل الذي النهائي للحاصل طبقا

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي
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 في القائمة هذه اعداد يتم :التكميلية القائمة -ب-

 المترشحين عدد من تقدير اقصى على ./.50 حدود

 عند اإلدارة لتمكين االصلية بالقائمة المسجلين

 لم والذين الناجحين المترشحين تعويض من االقتضاء

  .عملهم بمراكز يلتحقوا

 االصلية القائمة نهائية بصفة طتضب :16 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

 بالسلك إدارة مستكتبي النتداب الخارجية المناظرة

 رئيس قبل من العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .المحلية الجماعة

 بالتصريح المعنية المحلية الجماعة تقوم :17 الفصل

 لاللتحاق بها المسجلين ستدعاءوا االصلية بالقائمة

  .عملهم بمراكز

 تقدير أقصى على (30) يوما ثالثون أجل انقضاء وبعد

 اإلدارة تتولى النهائية، بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه

 االلتحاق عليهم بأن بالتسلم االشعار مع الوصول

 يوما (15) عشر خمسة صاهأق اجل في عملهم بمراكز

 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يعتبرون او

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

  .التفاضلي الترتيب حسب

 على أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  . االصلية قائمةبال التصريح تاريخ من تقدير اقصى

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :18 الفصل

 لبلدية االلكتروني بالموقع و المحلية للجماعات

  . البساتين

  بلدية رئيس   
  القيطوني  قيس

  

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

  الفحص

  

 2021 أوت 30  في مؤرخ 2021   لسنة 37 عدد قرار

  بقرار يتعلق

 في المؤرخ الفحص بلدية رئيس قرار بمقتضى

 عامل هللا معطى نبيل السيد يسمى ، 31/08/2021

 اإلداري بالسلـك إدارة مستكتب رتبـة في ،6 صنف

 من بدايـــة العموميـــة لإلدارات المشـترك

    .الفحص بلدية لفائدة 28/08/2021

  .................:في الفحص

  

  بلدية رئيس    
  السعيدي  الطارق

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

 2021 أوت 30  في مؤرخ 2021   لسنة 38 عدد قرار

  بقرار يتعلق

  قرار

 في المؤرخ الفحص بلدية رئيس قرار بمقتضى       

 العربي الدين محي السيد يسمى ، 31/08/2021

 بالسلـك إدارة مستكتب رتبـة في ،6 صنف عامل

 من بدايـــة العموميـــة لإلدارات المشـترك اإلداري

    .الفحص لديةب لفائدة 28/08/2021

  .................:في الفحص

                                         

  بلدية رئيس   
  السعيدي  الطارق

  

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

  باجة

  

 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بمقرر يتعلق

  باجة ديةبل لفائدة 2021 سنة بعنوان

 بعنوان ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق مقرر

   باجة بلدية لفائدة 2021 سنة

  بلدية رئيس   
  الغربي  ياسر دمحم

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

 2021 أوت 24  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 بعنوان للترقية مهني إمتحان بفتح يتعلق بمقرر يتعلق

  باجة يةبلد عملة لفائدة 2021 سنة

 سنة بعنوان للترقية مهني إمتحان بفتح يتعلق مقرر

   باجة بلدية عملة لفائدة 2021
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  بلدية رئيس
  الغربي  ياسر دمحم

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

  سوسة

  

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 79 عدد قرار

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 اختصاص أول مهندس 01عدد النتداب باإلختبارات

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك فضاءات تهيئة

  2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط في قرار

 اختصاص أول مهندس 01عدد النتداب باإلختبارات

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك فضاءات تهيئة

  2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم

  

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

  هالل قصر

  

 2021 أوت 18  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  سلطة تفويض بقرار يتعلق

  سلطة تفويض قرار

  بلدية رئيس   
  القابسي  األزهر

  

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

  السند

  

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 في مؤرخ السند بلدية رئيس من  بقــــــــــــــرار يتعلق

 االمتحان وبرنامج تنظيم بكيفية يتعلق 2021 أوت 27

 اعلى صنف الى صنف من العملة لترقية المهني

  السند بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان مباشرة

 أوت 27 في مؤرخ السند بلدية رئيس من قــــــــــــــرار

 المهني االمتحان وبرنامج تنظيم فيةبكي يتعلق 2021

 مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة لترقية

  .السند بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان

   السند بلدية رئيس ان

  الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد انونالق 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 او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 16 في المؤرخ 1980 لسنة 438 عدد راالم وعلى

  .السند بلدية بإحداث المتعلق 1980 افريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد االمر وعلى

 النشر وإجراءات صيغ بضبط المتعلق 2018 ديسمبر

 وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة

 لمبدأ احتراما وجد ان المحلية للجماعة االلكتروني

  .الفرص وتكافئ الشفافية

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 ديسمبر 18 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14

  .بالبلدية والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ

 ومتابعة واالقتصادية المالية الشؤون لجنة رأي وعلى

  2020-12-01 يف المؤرخ التصرف

 2020 لسنة الرابعة العادية الدورة جلسة محضر وعلى

  2020-12-22 بتاريخ المنعقدة

-08-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس قرار وعلى

 سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط المتعلق 2021

 مباشرة اعلى صنف الى صنف من بالترقية شغورها

  .2021 سنة بعنوان
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-08-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس قرار وعلى

 صنف من العملة لترقية امتحان بفتح المتعلق 2021

  .2021 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف الى

-08-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس قرار وعلى

 لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيبة المتعلق 2021

 سنة بعنوان مباشرة اعلي صنف إلى صنف من عملة

2021.  

  السند بلدية إطار نقانو وعلى

 لسنة السند بلدية بميزانية االعتمادات رصد تم وحيث

2021  

  يــــلي مـــــــا قـــــــــــــــــــرر

 وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصل

 صنف الى صنف من العملة لترقية المهني االمتحان

 بناءا سواهم دون السند بلدية عملة لفائدة أعلى

 وعدد ضبط بقرار المتعلقة البلدية رئيس قرارات على

 االمتحان فتح وقرار بالترقية شغورها سد المراد الخطط

 الترشحات قائمة غلق تاريخ تضمن الذي المهني

 لجنة تركيبة وقرار المهني االمتحان اجراء وتاريخ

  .2021 سنة بعنوان المهني االمتحان

 متحاناال هذا في يشارك ان يمكن :الثاني الفصل

 اقدمية سنوات ثالث لهم الذين المترسمين العملة

 الترقية صنف دون الذي الصنف في األقل على

  .مباشرة

 مكتب لدى الترشح مطالب إيداع يقع:الثالث الفصل

 30 يوم وحدد إيداع وصل مقابل السند ببلدية الضبط

 ان ويجب الترشحات لقبول اجل اخر 2021 سبتمبر

  :التالية ئقالوثا المطلب هذا يتضمن

 السند بلدية لرئيس موجه كتابي مطلب -     

 للترقية المهني االمتحان الجتياز الترشح موضوعه

   2021 سنة بعنوان

   العمومية الوظيفة في االنتداب قرار من نسخة -     

  الصنف في الترسيم قرار من نسخة -     

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص -     

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية ةالمدني

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .اإلدارة

 اآلجال بعد يرد مطلب كل وجوبا يرفض :الرابع الفصل

 حال وفي .الضبط بمكتب التسجيل تاريخ على اعتمادا

 المترشح إعالم يقع المطلوبة الوثائق توفر عدم

 إعالمه تاريخ من أيام ةأربع مدة من بتمكينه وإسعافه

 اآلجال احترام عدم صورة وفي .الالزمة الوثائق إلتمام

  .المطلب يرفض

 للنظر اجتماع االمتحان لجنة تعقد :الخامس الفصل

 الذين المترشحين قائمة لتحديد وفرزها المطالب في

  .المهني االمتحان في المشاركة لهم يحق

 (لةمكتم غير) مكتمل غير (مطالب) مطلب وجد ان

 طبقا باألمر (المعنيين) المعني إعالم اللجنة تتولى

  .الرابع للفصل

 هذا في العربية اللغة اعتماد يقع :السادس الفصل

  .المهني االمتحان

 امتحان- :اجراء مترشح كل يتولى:السابع الفصل

  واحدة ساعة مدته عمله مجال في كتابي

 تطبيقي انامتح-                                           

  عمله مجال في

 االمتحان مواضيع االمتحان لجنة تضبط:الثامن الفصل

  .الغرض جلسةفي محضر وتحرير النقاط اسناد وطريقة

 القراءة من متكمن غير مترشح كل :التاسع الفصل

 موضوعه االمتحان للجنة كتابي بمطلب يتقدم والكتابة

 دألمب ضمانا االمتحان اجراء اثناء مرافق تعيين طلب

  .المترشحين بين الفرص تكافؤ

 حرمان ينجرعنها غش محاولة كل :العاشر الفصل

 اسمه وشطب المهني االمتحان إتمام من المترشح

 رئيس من بقرار عليه ويحجر المترشحين قائمة من

 الداخلية المناظرات جميع في المشاركة البلدية

  .سنوات خمس لمدة السند ببلدية الخاصة

 بتنفيذ مكلف البلدية عام كاتب :عشر الحادي الفصل

  القرار هذا

  2021-08-27 في السند

  بلدية رئيس
  ناصري  الراشدي

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

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 في مؤرخ السند بلدية رئيس من بقــــــــــــــرار يتعلق

 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت  27

 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة

  السند بلدية لفائدة 2021
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 أوت 27 في مؤرخ السند بلدية رئيس من قــــــــــــــرار

 من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021

 2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف

  .السند بلدية لفائدة

   السند بلدية رئيس ان

  الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اريةاإلد الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته او نقحته التي

  .2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 16 في المؤرخ 1980 لسنة 438 عدد األمر وعلى

  .السند بلدية بإحداث المتعلق 1980 أفريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 ألساسيا النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد األمر وعلى

 النشر وإجراءات صيغ بضبط المتعلق 2018 ديسمبر

 وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة

 لمبدأ امااحتر وجد إن المحلية للجماعة االلكتروني

  .الفرص وتكافئ الشفافية

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 ديسمبر 18 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات صيغ

 ومتابعة واالقتصادية المالية الشؤون لجنة رأي وعلى

  2020-12-01 في المؤرخ التصرف

 2020 لسنة الرابعة العادية الدورة جلسة محضر وعلى

  2020-12-22 بتاريخ المنعقدة

-08-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس قرار وعلى

 سد المراد الخطط ونوعية عدد طبضب المتعلق 2021

 مباشرة اعلى صنف الى صنف من بالترقية شغورها

   .2021 سنة بعنوان

-08-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس قرار وعلى

 لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيبة المتعلق 2021

 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف الى صنف من عملة

2021.  

-08-27 في المؤرخ دالسن بلدية رئيس قرار وعلى

 عن شغورها سد المراد الخطط بعدد المتعلق 2021

  2021 سنة بعنوان السند بلدية لفائدة الترقية طريق

  السند بلدية إطار قانون وعلى

 لسنة السند بلدية بميزانية االعتمادات رصد تم وحيث

2021  

  يــــلي مـــــــا قـــــــــــــــــــرر

 لترقية مهني امتحن السند ببلدية يفتح:األول الفصل

 بعنوان مباشرة األعلى الصنف الى صنف من العملة

  :كالتالي 2021 سنة

  04:الرابع الصنف إلى الثالث الصنف من-  

  05 :الخامس الصنف إلى الرابع الصنف من-  

  01 :السادس الصنف إلى الخامس الصنف من -  

 30 يوم المطالب لقبول اجل أخر :الثاني الفصل

  .السند ببلدية الضبط بمكتب 2021 رسبتمب

 أكتوبر 30 يوم المهنية االمتحانات تجرى :الثالث الفصل

  .الموالية واأليام 2021

 هذا بتنفيذ مكلف البلدية عام كاتب:الرابع الفصل

  .القرار

  2021-08-27 في السند

  بلدية رئيس
  ناصري  الراشدي

  

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

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 مؤرخ السند بلدية رئيس من بقـــــــــــــــــرار يتعلق

 المهني االمتحان لجنة يتعلقبتركيبة 2021-08-27 في

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية 

  2021 سنة السندبعنوان بلدية لفائدة
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-27 في مؤرخ السند بلدية رئيس من قـــــــــــــــــرار

   المهني االمتحان لجنة بتركيبة تعلقي 08-2021

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

  2021 سنة بعنوان السند بلدية لفائدة

  السند بلدية رئيس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد

 الجماعات بمجلة يتعلّق 2018 ماي 9 في مؤرخ 2018

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون علىو

 العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الّدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة وتممته نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

-16 في المؤرخ 1980 لسنة 438 عدد األمر علىو

   السند بلدية بإحداث المتعلق 04-1980

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عــدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1998 ديسمبر

 المحلية، والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلداريّة الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد راالم وعلى

 النشر وإجراءات صيغ بضبط المتعلق 2018 ديسمبر17

 وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة

 لمبدأ احتراما وجد ان المحلية للجماعة االلكتروني

  .الفرص وتكافؤ الشفافية

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط قالمتعل2019 مارس 22 في

   بالبلديات الترسيم و والترقية االنتداب

 عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 صيغ تطبيق بكيفية المتعلق 2019-09-18 بتاريخ 14

  بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب واليات

 ومتابعة واالقتصادية المالية الشؤون لجنة رأي وعلى

  2020-12-01 في رخالمؤ التصرف

 2020 لسنة الرابعة العادية الدورة جلسة محضر وعلى

  2020-12-22 في المنعقدة

 2021-08-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس قرار وعل

 شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط المتعلق

 لفائدة مباشرة اعلى صنف الى صنف من بالترقية

   2021 سنة بعنوان السند بلدية

-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس السيد قرار لىوع

 المهني االمتحان اجراء بكيفية المتعلق08-2021

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

  . 2021 سنة بعنوان السند بلدية لفائدة

-27 في المؤرخ السند بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 لترقية المهني االمتحان بفتح المتعلق08-2021

 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من لعملةا

  2021 سنة بعنوان السند

  السند بلدية إطار قانون وعلى

 لسنة السند بلدية بميزانية االعتمادات رصد تم وحيث

2021  

  يلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــرّر

 لترقية المهني االمتحان لجنة تتركب: األول الفصل

 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

 القرار بمقتضى المفتوحة و 2021 سنة بعنوان السند

   : السادة من  أعاله إليه المشار

  رئيس بصفة          ينوبه من او السند بلدية رئيس•

                         ينوبه من او للبلدية العام الكاتب•

  عضو بصفة               

                   االعوان بشؤون المكلف ناصري سالم•

  عضو بصفة             

             السند ببلدية 07 صنف عامل علوي عباس•

  عضو بصفة             

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن: الثاني الفصل

 للقيام ذلك و القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء
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