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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
 باردو

 ....................السلطة بتفويض يتعلق 2021 سبتمبر 2  في مؤرخ 2021 لسنة 21 عدد قرار
 األندلس قلعة

 في للناجحين ائيةالنه القائمة ضبطب 2021 سبتمبر 2  في مؤرخ 2021 .لسنة 25 عدد قرار

 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

2020.................................................................................................................... 
 في للناجحين النهائية القائمة ضبطب 2021 بتمبرس 2 في مؤرخ 2021 لسنة 26 عدد قرار

 بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة أول معماري مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة

 ............................................................................................................2020 سنة
 ةالجديد

 العادية الدورة من بمستخرج يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021 لسنة 51 عدد مداوالت

 لمستلزم الضرر جبر مبلغ على بالمصادقة يتعلق 2020 لسنة البلدي للمجلس الثالثة

 ...................................................................................................األسبوعية السوق
 العادية الدورة من بمستخرج يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021 لسنة 52 عدد مداوالت

 شروط كراس مشروع على بالمصادقة يتعلق 2021 لسنة  بالجديدة البلدي للمجلس الثالثة

 .......................................................................................األسبوعية السوق استلزام

  62 عـدد 003  السنـة2021 سبتمبر 10 – 1443 صفر 3 عة ــمـلجا

4960 

 

 

 

4960 

 

 

4961 

 

 

 

4961 

 

 

4961 



  62عــــــدد   2021 سبتمبر 10 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   4958صفحــة 

 هيشر دوار
 المهني االمتحان كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021  لسنة 20 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في "3أ" صنف من الوقتيين األعوان لترسيم بالملفات

 ............................................2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
 فوشانة

 األنهج و الشوارع تسمية بقرار يتعلق 2019 أوت 24  في مؤرخ 2019 لسنة 10 عدد قرار

 ............................................................................فوشانة البلدية بالمنطقة والساحات
 فوشانة بلدية ميزانية غلــق بقـرار يتعلق 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 ..................................................................................................2020 سنة لتصرف
 السبالة

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 .....................................................................أول مهندس النتداب باالختبارات ةالخارجي
 المناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 .....................................................................أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية
 المنستير

 العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 ةبجويل 18 في مؤرخ 2021 لسنة 4 عدد قرار

 .....................................................2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
 الداير ساقية

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى  للترقية بالملفات الداخلية

 ........................................................................... الدائر ساقية بلدية لفائدة  العمومية
 قرمدة

 مناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 التقني بالسلك )وتعمير تهيئة اختصاص ( تقني النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجية

 ...................................2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
 بالملفــات خارجية مناظرة بفتــح يتعلق 2021 أوت 31 في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

 بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان ) وتعمير تهيئة اختصاص ( تقني النتداب التعاقد طريق وعن

 ...................................................................................................................قرمدة
 التي الفنيّة اللّجنة بتركيبة يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

 اختصاص ) تقني النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات الخارجية المناظرة إجراء على ستشرف

 ....................................................2021 سنة بعنوان  قرمدة بلدية لفائدة  (وتعمير تهيئة
 التي الفنيّة اللّجنة بتركيبة يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

 كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات الخارجية المناظرة إجراء على ستشرف

 ...............................................................2021 سنة بعنوان  قرمدة بلدية لفائدة تصرف
 بالملفــات خارجيــة مناظرة بفتح يتعلــق 2021 أوت 31 في مؤرخ 2021 لسنة 18 عدد قرار

 بعنوان قرمدة بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق وعن

 .............................................................................................................2021ةسن
 مناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجية

 ................................................2021 سنة انبعنو قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 20 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 .................................................2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
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 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 21 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 ............................................................2021 سنة انبعنو  قرمدة بلدية لفائدة العمومية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 22 عدد قرار

 بعنوان  قرمدة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية

 ............................................................................................................2021 سنة
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 23 عدد قرار

  قرمدة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية

 .................................................................................................. 2021 سنة بعنوان
 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 24 عدد قرار

 العمومية لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الّداخلية

 ........................................................................ 2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة
 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 25 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني لسلكبا رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 .........................................................................2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 26 عدد قرار

  قرمدة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك التقني لكبالس رئيس تقني رتبة إلى للترقية

 ..................................................................................................2021  سنة بعنوان
 الّداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلــق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 27 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

 ...................................................................2021 سنة بعنوان  قرمدة ببلدية العمومية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 28 عدد قرار

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 .........................................................................................2021 سنة بعنوان  قرمدة
 عدد النتداب مهني تحانام بفتح يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 29 عدد قرار

 ....................................................................................الثانية الوحدة من عملة (03)
 النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 30 عدد قرار

  ...............................................................................األولى الوحدة من عملة ـدد07عـ
 تطاوين

 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 سبتمبر 5  في مؤرخ 2021 لسنة 29 عدد قرار

 .........................................2021 سنة بعنوان مباشــرة أعلى صنف إلى صنف من العملة
 االمتحان لجنة بتركيبة يتعلــق 2021 سبتمبر 5  في مؤرخ 2021  لسنة 30 عدد قرار

 بعــنــوان طاوينتـ بلديـــة لفائـــدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني

2021.................................................................................................................... 
 المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 سبتمبر 5 في مؤرخ 2021 لسنة 31 عدد قرار

........................................2021 سنة بعنوان مباشــرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات
  

  باردو

  

 سبتمبر 2  في مؤرخ 2021   لسنة 21 عدد قرار

  السلطة بتفويض يتعلق بقرار علقيت  2021

 سبتمبر 03 في مؤرخ باردو بلدية رئيس من قــرار

  . السلطة بتفويض يتعلق 2021

  باردو بلدية رئيس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اإلطالع بعد

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  . منه 261 الفصل وخاصة المحلية الجماعات

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ مراأل وعلى -

  . باردو بلدية بإحداث

 لبلدية البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى  -

  . 2019 أوت 08 بتاريخ باردو

 وسفره إستراحة بعطلة البلدية رئيس لتمتع ونظرا  -

  . تونس إقليم خارج

  يلي ما قرر

 السيد إلى باردو بلدية رئيس فوض : األول الفصل

 سلطته ، البلدية لرئيس الثاني المساعد ورمنص ناجي

 والوثائق المالية بالشؤون يتعلق ما في اإلمضاء في

       . بها المتصلة

 تاريخ من بداية القرار بهذا العمل يجرى : الثاني الفصل

  . إمضائه

  بلدية رئيس
  التليلي  منير

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

  األندلس قلعة

 20 سبتمبر 2  يف مؤرخ 2021   لسنة 25 عدد قرار

 في للناجحين النهائية القائمة ضبط بقـــــرار يتعلق

 أول مهندس إلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة

  2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة

  قـــــرار

 الخارجية المناظرة في للناجحين النهائية القائمة ضبط

  باإلختبارات

 بعنوان األندلس قلعة يةبلد لفائدة أول مهندس إلنتداب

  2020 سنة

  األندلس، قلعة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على إطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و

 العام اسياألس النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و

 الخاص ساسياال النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 و العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع على

 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد االمر

2014 ،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 و االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .ياتبالبلد والترسيم الترقية

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25 في

  .العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

  . المذكورة المناظرة لجنة جلسات محاضر وعلى

  يــلي ما قــرر
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 للناجحين النهائية القائمة القرار هذا يضبط:األول الفصل

 أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية ناظرةالم في

   :2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة

   الرتبة النهائي المعدل واللقب راإلسم/ع

  54.5101ي اليتيم لبنى01

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب:الثاني الفصل

  . القرار

  بلدية رئيس    
  حمودة الحاج بن  فتحي

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

 سبتمبر 2  في مؤرخ 2021   لسنة 26 عدد قرار

 للناجحين النهائية القائمة ضبط بقـــــرار يتعلق 2021

 مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة في

 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة أول معماري

2020  

 المناظرة في للناجحين النهائية القائمة ضبط قـــرار

 أول معماري مهندس النتداب باالختبارات ارجيةالخ

  2020 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة

  األندلس، قلعة بلدية رئيس إن

  ، الدستور على إطالعه بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر 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 خاصة و تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011

 15 في المؤرخ 1999 ةلسن 1569 عدد األمر على و

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلية

  لإلدارة، المعماريين المهندسين بسلك

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 و االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم الترقية

  . المذكورة المناظرة لجنة جلسات محاضر وعلى

  يــلي ما قــرر

 للناجحين النهائية القائمة القرار هذا يضبط:األول الفصل

 مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة في

 سنة بعنوان األندلس قلعة بلدية لفائدة أول  معماري

2020:   

   الرتبة النهائي المعدل واللقب راإلسم/ع

  55.361ي الموله أسماء01

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب:الثاني الفصل

  . القرار

  بلدية رئيس    
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

  الجديدة

  

 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 51 عدد مداوالت

 الثالثة العادية الدورة من بمستخرج يتعلق 2021

 بالمصادقة يتعلق   2020 لسنة  البلدي للمجلس

  األسبوعية السوق تلزملمس الضرر جبر مبلغ على

   : المجلس قرر

 السوق لمستلزم الضرر جبر مبلغ على المصادقة

 نشاط توقف عن د 169.195,060 :البالغ و األسبوعية

 فيروس انتشار من التوقي إجراءات إطار في السوق

 و 2020 سنتي خالل الثالثة و الثانية للمرة كورونا

2021.  

  بلدية رئيس
  العويني  خالد

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

 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 52 عدد مداوالت

 الثالثة العادية الدورة من بمستخرج يتعلق 2021

 يتعلق 2021 لسنة  بالجديدة البلدي للمجلس

 السوق استلزام شروط كراس مشروع على بالمصادقة

  األسبوعية

   : المجلس قرر

 فصال اللزمة شروط كراس مشروع على المصادقة-

  . فصال

 طلب طريق عن عمومية بتة اعتماد على المصادقة-

 30 عن تقل ال لمدة المغلقة الظروف بواسطة عروض
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 العروض لقبول المحدد األقصى التاريخ قبل يوما

  .العربية باللغة يوميتين بصحيفتين

 طلب أول عند بنكي ضمان اعتماد على المصادقة-

  .المطلوبة الضمانات ضمن كتابي

 سوق و األسبوعية السوق اماستلز على المصادقة-

  .( 2024 و 2023 – 2022 ) سنوات 3 لمدة الدواب

 الستلزام االفتتاحي السعر تحديد على المصادقة-

 685.755,000 بـ الدواب سوق و األسبوعية السوق

  .د

                                          
  بلدية رئيس
  العويني  خالد

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

  هيشر دوار

  

 2021 أوت 5  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 المهني االمتحان كيفية بضبط بقراريتعلق يتعلق

 في "3أ" صنف من الوقتيين االعوان لترسيم بالملفات

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة

  ..2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية لفائدة

 بالملفات مهني تحانام فتح هيشر دوار بلدية تعتزم

 تقني رتبة في "3أ" صنف من الوقتيين االعوان لترسيم

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان دوارهيشر بلدية

  بلدية رئيس
  غربي  مختار

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

  فوشانة

  

 2019 أوت 24  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار

 والساحات واألنهج الشوارع ميةتس بقرار يتعلق

  فوشانة البلدية بالمنطقة

-:على اطالعه بعد فوشانة بلدية رئيس إن قـــــــــرار

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون

 وخاصة المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 الترابية التهيئة مجلة وعلى-. منه 240 الفصل

 لسنة 122 عدد القانون تضىبمق الصادرة والتعمير

 األمر وعلى- . 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994

 2007 نوفمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 3014 عدد

 العمرانية التهيئة مثال مراجعة بالمصادقةعلى المتعلق

 وعلى-.عروس بن والية من المغيرة ـ فوشانة لمنطقة

 المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ 600 عدد األمر

 تنصيب جلسة محضر وعلى-فوشانة، بلدية إحداثب

- ،2018 جوان 28 بتاريخ بفوشانة البلدي المجلس

 في المنعقد بفوشانة البلدي المجلس مداولة وعلى

 2019 أوت 25 بتاريخ 2019 لسنة الثالثة العادية دورته

 والساحات واالنهج الشوارع تسمية في للنظر

 يتم :األول الفصليـلـــي مــــا قرر.البلدية بالمنطقة

 لتسمية التالي بالجدول المدرجة التسميات إعتماد

 كما بفوشانة البلدية المنطقة وساحات وأنهج شوارع

 الحي المقترحةإسم األنهج أسماء:يلي

 البابونجحدائق رنهج/الحاليع المقترحالتقسيم

 نهج3األكاسيا نهج2القرفة نهج1الرفيق الهضابتقسيم

 نهج7مارجريت نهج6الصبّار جنه5الفالمنجو نهج4اللوتس

 نهج10النسرين نهج9الزعفران نهج8البيسان

 شارع195713 جويلية 25 شارع12الجالء شارع11رندا

 المقترحةإسم األنهج أسماء15الجنان ساحة14النصر

 الفيروزحي رنهج/الحاليع المقترحالتقسيم الحي

 نهج2الكريستال نهج1العروسي الجوهرةتقسيم

 نهج6العسجد نهج5الزبرجد نهج4العقيق نهج3الماس

 أسماء10الآللئ نهج9الفضة نهج8الذهب نهج7اللجين

 المقترحالتقسيم الحي المقترحةإسم األنهج

 نهج1القبي تقسيم4 الهضاب البيرونيحي رنهج/الحاليع

 ابن نهج3الخازن جعفر أبو نهج2قرة بن ثابت

 نهج6الخوارزمي نهج5التكريتي النصر أبو نهج4مسعود

 شارع9العلماء شارع8البيهقي بكر أبو نهج7ماجد إبن

 ساحة12الثقافة شارع11المعارف شارع10الحكمة

 ساحة15اإلبتكار ساحة14اإلبداع ساحة13الفنون

 أسماء18المفكرين ساحة17الفالسفة ساحة16العلوم

 المقترحالتقسيم الحي المقترحةإسم األنهج

 نهج1العلمي الروضةتقسيم المدائنحي رنهج/الحاليع

 األنهج أسماء4القادسية نهج3األنبار جنه2سامرّاء

 رنهج/الحاليع المقترحالتقسيم الحي المقترحةإسم

 نهج2تشاد نهج11 اإلعمارالمغيرة السودانحي

 نهج6ليبيريا نهج5غينيا نهج4مالي نهج3نيجيريا

 نهج9الكونغو نهج8الكامرون نهج7السنغال

 شارع12جيبوتي نهج11أثيوبيا نهج10أوغندا

 ساحة14موتحضر ساحة13إفريقيا

 المقترح الحي إسم المقترحة األسماء15الفينيقيين
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 تقسيم األنس حي عنابة رنهج/الحاليع التقسيم

 نهج4تلمسان نهج3بجاية نهج2بسكرة نهج1األنس

 إسم المقترحة األنهج أسماء 6سكيكدة نهج5وهران

 الغفار ذر أبو رنهج/ع الحالي التقسيم المقترح الحي
 أيوب أبو نهج2هريرة أبو جنه21 المغيرة األصالة يحي

 نهج5مالك بن البراء نهج4كعب بن أبي نهج3األنصاري

 صهيب نهج7األشعري موسى أبو نهج6معاذ بن سعد

 بن حذيفة نهج9حارثة بن زيد نهج8سنان بن

 ساحة12النضال ساحة11جبيل بن معاذ نهج10اليمان

 العام الكاتب :الثاني الفصل 14العلوم شارع13العزّة

  القرار هذا بتنفيذ لفمك بالبلدية

   2019 أوت 25:في فوشانة

  بلدية رئيس
  شريمة بن  نورالدين

  

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

 2021 جوان 3  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 سنة لتصرف فوشانة بلدية ميزانية غلــق بقـرار يتعلق

2020  

 رئيس شريمة بن نورالدين أسفله الممضي إني  

 المجلس مداولة بمقتضى بهذا القائم  فوشانة بلدية

  ،2018 جوان 28  بتاريخ البلدي

 من 196 و 195و 194 الفصل على اإلطالع بعد 

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

  المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

  بتاريخ جلسته في البلدي المجلس مداولة وعلى  

  .2021 جوان 04 بتاريخ

  . 2020 لسنة المالي الحساب وعلى  

  :إلى أوقف

 ألفا وثالثون وواحد وأربعمائة ماليين عشرة إحدى-

  مليما 979 و دنانير وثمانية وستمائة

(11.431.608.979)   

   سنة لتصرف الميزانية لمقابيض الجملي المبلغ  

2020.   

 وأربعة ألفا وسبعون وسبعة وسبعمائة ماليين ستة -

  (6.777.094.732) مليما 732و دينارا وتسعون

 لتصرف بدفعها المأذون  للنفقات  الجملي المبلغ  

  .2020 سنة

 وخمسمائة ألفا وثمانون وسبعة وأربعمائة مليون-

  (1.487.504.799) مليما 799 و دنانير وأربعة

 األول بالعنوان إستعمال دون  الباقية  اإلعتمادات مبلغ

  .بإلغائها يصرح والتي

 ومائتان و ألفا عشر وستة ثالثمائةو ماليين أربعة -

   (4.316.204.628 ) مليما 628و دنانير وأربعة

 و 3 بالجزئين استعمال دون الباقية  اإلعتمادات مبلغ  
   .بإلغائها يصرح والتي الثاني العنوان من  4

 وخمسمائة ألفا وأربعون وإثنان وثالثمائة مليون-

   (1.342.505.606) مليما 606و دنانير وخمسة

 نقله في يرخص الذي األول العنوان من الفائض مبلغ

         اإلحتياطي المال إلى

 وثمانية ألفا عشرة وإثني وثالثمائة ماليين ثالثة -

   3.312.008.641 ) مليما 641و دنانير

 الذي الثاني العنوان من 4و 3 الجزئين من الفائض مبلغ

  .اإلحتياطي المال إلى نقله في يرخص

  ـــــــــــــــــــيءالشـــــــ-

 الذي الثاني العنوان من 5  الجزء من الفائض مبلغ

  .اإلنتقالي المال إلى نقله في يرخص

  الشـــــــــــــــــــــــــــــيء-

 العنوان من الخامس بالجزء الدفع إعتمادات مبلغ

 التصرف اختتام حد إلى استعمال دون الباقية الثاني

  .موارد من يقابلها ما إنجاز لعدم بإلغائها يصرح والتي

  . 2020 لسنة التصرف ميزانية بغلق بالتالي أصرح

  2021 جوان 04:فــــــي فوشـــــانة

  بلدية رئيس    
  شريمة بن  نورالدين

  

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

  السبالة

  

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 رةالمناظ تنظيم كيفية بضبط  يتعلق بقرار يتعلق

  أول مهندس إلنتداب باإلختبارات الخارجية

 مؤرخ السبالة بلدية رئيس من قــرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق.27/08/2021في
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 بالسلك أول مهندس النتداب باإلختبارات الخارجية

 اختصاص العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

  . 2021 بعنوان السبالة بلدية لفائدة مدنية هندسة

  : على اطالعه بعد السبالة بلدية رئيس نإ

  .الدستور - 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون 

   .المحلية الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات لمحليةا والجماعات الدولة لألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و -

 آليات و صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

   . بالبلديات والترسيم والترقية

 30 في مؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وعلى -

 1999 لسنة 819 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2014 جوان

 النظام بضبط المتعلق 1999 افريل 12 في المؤرخ

 لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي

 2009 لسنة 113 عدد باألمر المتمم العمومية اإلدارات

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد مراأل وعلى -

 السن لتحديد أحكام بضبط المتعلق 2006 افريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية وضبط القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا  الشهادات

 التكوين مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجية

  . العمومي القطاع في لالنتداب

 المؤرخ 2016 لسنة 303 دعد الحكومي األمر وعلى -

 صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في

  . المحلية الشؤون وزير الى الحكومة رئيس

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  . أعضائها و الحكومة

 23 في المؤرخ 1985 لسنة630 عدد األمر وعلى -

  . السبالة بلدية بإحداث المتعلق 1985 لافري

 المؤرخ السبالة ببلدية األعوان مجموع قرار على و -

   10/03/2021 في

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -

01/12/2018.  

  مايلي قرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط: األول الفصل *

 بالسلك أول مهندسين النتداب باإلختبارات الخارجية

 اختصاص العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 هذا إلحكام وفقا السبالة بلدية لفائدة مدنية هندسة

  . القرار

 بالسلك األول المهندسون ينتدب : الثاني الفصل *

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

 المرسمين الخارجيين المترشحين بين من السبالة

 المناظرة طريق عن المهندسين ادةعم بجدول

 على للمحرزين والمفتوحة باإلختبارات الخارجية

 في لها معادلة شهادة او لمهندس الوطنية الشهادة

 المصاحب بالملحق عليها المنصوص االختصاصات

 األكثر على سنة (40) أربعين العمر من البالغين

 2006 لسنة 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب

  . أعاله إليه المشار 2006 افريل 13 يف المؤرخ

 للمناظرة المترشحين على يجب: الثالث الفصل*

 عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها المشار ,الخارجية

 سحب ثم ,للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد

 مضمونة رسالة بواسطة وإرسالها الترشح استمارة

 نصوصالم العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول

 وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح بقرار عليه

  : التالية الوثائق من يتكون بملف

  : للمناظرة الترشح عند - أ 

  . الوطنية تعريف بطاقة من نسخة -1

  .الباكالوريا إعداد بطاقة من نسخة -2

  .التخرج سنة إعداد بطاقة من نسخة -3

 وبةمصح العلمية الشهائد من مصورة نسخة -4

   معادلة بشهادة األجنبية للشهائد بالنسبة

 عمادة بجدول الترسيم شهادة من مصورة نسخة -5

  . المهندسين

 شح المتر السم حامالن البريد معلوم خالصا ظرفان -6

  .وعنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة -7

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 يمض لم الشغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز
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 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها على

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات قائمة

  . باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 لقبول اجل أخر بعد الواردة أو السبالة ببلدية الضبط

  . لترشحاتا

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

 يمض لم األصل العدلية السوابق سجل من مضمون -

  .أشهر ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على

 تسليمه تاريخ على يمض لم األصل والدة مضمون -

  . أشهر ثالثة من أكثر

  . حديثتان شمسيتان صورتان -

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة -

  .يعادلها

  . الباكالوريا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  . التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 تسليمها تاريخ على يمض لم) األصل طبية شهادة -

 فيه تتوفر شح المتر أن تثبت أشهر ثالثة من أكثر

 وظيفته ليمارس المفروضة والذهنية البدنية المؤهالت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية بترا بكامل

  .للصحة عمومية

 إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح :الرابع الفصل*

  :القرار هذا ويضبط السبالة بلدية رئيس من بقرار أعاله

   للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة ختم تاريخ -

   المناظرة فتح تاريخ -

 الخارجية اظرةالمن على تشرف :الخامس الفصل *

 وزير رمن بقرا تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها المشار

  :بالخصوص اللجنة هذه تتولى والبيئة المحلية الشؤون

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة اقتراح -

  . المناظرة في

  . االختبارات سير على واإلشراف الملفات دراسة -

  الجدارة حسب المترشحين ترتيب -

   قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة راحاقت

 لم ترشح ملف كل وجوبا يرفض :السادس الفصل *

 السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن يصل

 بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن لم أو

 لجنة وتعتمد , القرار هذا من ◌ً  ) ً◌أ  الفقرة (الثالث

 الترشح ملف إرسال يختار لتحديد البريد ختم المناظرة

.  

 لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :السابع الفصل

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة حق

   .المناظرة لجنة من وباقتراح السبالة بلدية رئيس

 إليه المشار الخارجية المناظرة تشتمل :الثامن الفصل

   :مرحلتين على أعاله

   :األولى المرحلة-1

 ترتيبا للمناظرة للمترشحين األولي يبالترت يتم

 عند عليه المتحصل الشخصي للمجموع وفقا تفاضليا

 النحو على يحتسب والذي المناظرة في التسجيل

  :التالي

 x1.5البكالوريا شهادة معدل) = الشخصي المجموع

 سنة مقياس عدد) + (3xالتخرج سنة معدل) +(

  . (جامعية شهادة على الحصول

   األقصى العدد المعيار

  . نقطة 30 البكالوريا لشهادة النهائي المعدل

 أعداد كشف آخر حسب  التخرج لسنة النهائي المعدل

   نقطة 60

  نقاط 10 الجامعية الشهادة على الحصول سنة

   نقطة 100 الشخصي المجموع

 مترشح لكل المسند العدد احتساب كيفية ضبط يتم

  : التالي النحو على معيار لكل بالنسبة

 المعدل نقطة 30 األقصى العدد : األول لمعيارا * 

   x 1,5 البكالوريا لشهادة النهائي

 المعدل نقطة 60 األقصى العدد :الثاني المعيار * 

   x3 التخرج لسنة النهائي

 وتسند نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعيار *     

  : التالي بالجدول مبين هو ما حسب النقاط

 غلق تاريخ من الجامعية شهادةال على الحصول قدميةأ

   النقاط عدد الترشحات

  نقاط 10 سنوات 5 من اقل
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  نقاط 8 سنوات 10 من واقل سنوات 5 من

  نقاط 6 سنة 15 من واقل سنوات 10 من

  نقاط 4 فوق فما سنة  15   

 وذلك الشفاهي االختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم

 عهملمجمو وفقا للمترشحين التفاضلي الترتيب حسب

 المترشحين بين التساوي حالة في . الشخصي

  . سنا لألكبر األولوية تعطى

  :الثانية المرحلة-2

  : شفاهي اختبار 

   دقيقة 20 التحضير-

  دقيقة 20 العرض-

   دقيقة 20 الحوار-

  (20) والعشرين (0) الصفر بين يتراوح عدد

 باللغة الشفاهي اإلختبار يجرى : التاسع الفصل

  . المترشح اختيار حسب الفرنسية غةبالل او العربية

 في المشاركة مترشح ألي يسمح ال : العاشر الفصل

 نقطة خمسين على يحرز لم ان الشفاهي اإلختبار

  . األولى المرحلة في فوق فما (50)

 (6) من اقل عدد كل عن ينتج : عشر الحادي الفصل

 قبول رفض الشفاهي االختبار في (20) عشرين على

  . المترشح

 المتحصل المجموع احتساب يقع: عشر الثاني صلالف

   : كاألتي المترشح قبل من عليه

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع-

 = األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع-

  2 أ

 =  الثانية المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع-

   1 ب

  = النهائي الحاصل

 ترتيب المناظرة لجنة تتولى :عشر الثالث الفصل

 النهائي الحاصل حسب تفاضليا ترتيبا المترشحين

 قبولهم يمكن الذين المترشحين في قائمتين وتقترح

  : نهائية بصفة

 المترشحين اسماء على تشتمل : األصلية القائمة

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا المقبولين

 المترشح عليه تحصل الذي النهائي للحاصل طبقا

  . تسديدها المزمع المراكز حدود وفي

 من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا

   سنا ألكبرهم األولوية تكون النقاط

 حدود في القائمة هذه اعداد يتم : التكميلية القائمة

  المترشحين عدد من تقدير أقصى على % 50

 عند اإلدارة لتمكين األصلية بالقائمة المسجلين

 لم الذين الناجحين المترشحين تعويض من االقتضاء

  . عملهم بمراكز يلتحقوا

 األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط:عشر الرابع الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

  . السبالة بلدية رئيس قبل من الخارجية المناظرة

 بالتصريح السبالة بلدية تقوم :عشر الخامس الفصل

 الناجحين المترشحين واستدعاء ليةاألص بالقائمة

 (30) شهر اجل انقضاء وبعد عملهم بمراكز لاللتحاق

 بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير اقصى على يوما

 بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة تتولى األصلية

 بان  بالتسليم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة

 خمسة أقصاه اجل يف عملهم بمراكز االلتحاق عليهم

  .يوما (15) عشر

 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يعتبرون او

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

  . التفاضلي الترتيب حسب

 على أشهر ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  . األصلية بالقائمة يحالتصر تاريخ من تقدير أقصى

 بالجريدة القرار هذا ينشر :عشر السادس الفصل

 اإللكتروني وبالموقع المحلية للجماعات الرسمية

     . للبلدية

  2021 / 08 / 27 : في السبالة

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

  

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

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 باإلختبارات الخارجية المناظرة بفتح قيتعل بقرار يتعلق

  أول مهندس إلنتداب

  27/8/2021 في مؤرخ السبالة بلدية رئيس من  قـــرار
 النتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة بفتح يتعلق

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك اول مهندس
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 السبالة بلدية لفائدة مدنية هندسة اختصاص العمومية

  . 2021 سنة بعنوان

  : على اطالعه بعد السبالة بلدية رئيس إن

  .الدستور - 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون 

   .المحلية الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية جماعاتوال الدولة لألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و -

 آليات و صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس 22 في

   . ياتبالبلد والترسيم والترقية

 30 في مؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وعلى -

 1999 لسنة 819 عدد األمر بتنقيح يتعلق 2014 جوان

 النظام بضبط المتعلق 1999 افريل 12 في المؤرخ

 لمهندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي

 2009 لسنة 113 عدد باألمر المتمم العمومية اإلدارات

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -

 السن لتحديد أحكام بضبط المتعلق 2006 افريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية وضبط القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا  الشهادات

 التكوين مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجية

  . العمومي القطاع في لالنتداب

 المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد حكوميال األمر وعلى -

 صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في

  . المحلية الشؤون وزير الى الحكومة رئيس

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -

 رئيس بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

  . أعضائها و الحكومة

 23 في المؤرخ 1985 لسنة630 عدد األمر وعلى -

  . السبالة بلدية بإحداث المتعلق 1985 افريل

 المؤرخ السبالة ببلدية األعوان مجموع قرار على و -

  .10/03/2021 في

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى -

01/12/2018.  

 في المؤرخ السبالة بلدية رئيس السيد قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 27/08/2021

  المشترك بالسلك أول مهندس النتداب الخارجية

 السبالة بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي

    2021 بعنوان

  مايلي قرر

 يوم ولفائدتها السبالة ببلدية يفتح: األول الفصل *

 خارجية مناظرة الموالية واأليام 15/11/2021

 المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باإلختبارات

 مدنية هندسة اختصاص العمومية اإلدارات يلمهندس

 سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل * 

  . واحدة (01) بخطة شغورها

 يوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل *

15/10/2021  

  2021 / 08 / 27 : في السبالة

  بلدية رئيس
   دمحمي  صالح

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

  المنستير

  

 2021 جويلة 18  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق

  .2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

 مهني امتحان المنستير ببلدية يفتح :األول الفصل

 وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

    :التالي الجدول لمقتضيات وفقا

  :الثانيــة الوحدة ضمن  

 إمتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  إليها الترقية ستتم التي مهنياألصناف

  الرابــع الصنف05

  الخامس الصنف06

  السادس الصنف05

  السابــع الصنف02

  :الثالثــة الوحدة ضمن (2
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 إمتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  إليها الترقية ستتم التي مهنياألصناف

  منالثا الصنف02

  التاسع الصنف07

  العاشر الصنف05

 27 االثنين يوم المهنيّة االمتحانات تجرى :2 الفصل

  .الموالية واأليام 2021 سبتمبر

 الجمعة يوم الترشحــــــات قائمــة ختم يقع :3 الفصل

  .2021 أوت 27

  بلدية رئيس                                          
  مرزوق  المنذر

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

  

  الداير ساقية

  

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 مستشار متصرف رتبة الى  للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة  العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  . الدائر ساقية بلدية

   الدائر، ساقية بلدية رئيس إن

  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 اإلدارية الصبغة ذات يةالعموم

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى

  الدائر ساقية بلدية بإحداث المتعلق 1967 مارس

 المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 رسما 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية االنتداب

 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى    

 النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في المؤرخ

 المشترك اإلداري بالسلك  الخاص      األساسي

  . العمومية لإلدارات

     

  مايلي قرر

 للترقية بالملفات الداخلية ةالمناظر تنظم:االول الفصل

 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى

  .القرار هذا الحكام وفقا العمومية لالدارات

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح ان يمكن:2 الفصل

 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقية

 اعاله اليه المشار العمومية لالدارات المشترك

 شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون تصرفونالم

 في الرتبة هذه في االقل على اقدمية سنوات (5)

  .الترشحات ختم تاريخ

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 بنسبة الدائر ساقية بلدية رئيس من بقرار اعاله اليها

 تتوفر الذين المتصرفين مجموع من االقل على  35%

 بالنظر والراجعين اعاله عليها المنصوص الشروط مفيه

  .سواهم دون الدائر ساقية بلدية الى

  : القرار هذ ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاريخ *

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا ان اعاله اليها

  :التالية بالوثائق مصحوبة الدائر ساقية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص *

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من او االدارة

 الوظيفة في االنتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  . موميةالع

 في المترشح تسمية قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  .الحالية الرتبة

 حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *

  .باالمر للمعني ادارية
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  .العلمية الشهائد من لالصل مطابقة نسخة *

 التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *

 سنوات (05) الخمس خالل العون على المسلطة

 تثبت شهادة او المناظرة فتح لسنة السابقة االخيرة

 عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف خلو

  . تأديبية

 في المشاركة شهائد من لالصل مطابقة نسخ * 

   االدارة قبل من المنظمة التكوين دورات او الملتقيات

 عليها المتحصل القيمية الوحدات في النجاح وشهائد

 سنوات للخمس المستمر التكوين مراحل اراط في

  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخيرة

 اقصى على (10)صفحات عشر في النشاط تقرير *

 التي واألعمال االنشطة يتضمن المترشح يعده تقدير

  المناظرة لفتح السابقتين السنتين خالل بها قام

 التقرير هذا ويكون وتحسينها تطويرها ومقترحات

  .للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5 الفصل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة ختم تاريخ

  .االرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

 وتتولى ليةالمح الشؤون وزير قرار بمقتضى اعاله اليها

  :بالخصوص اللجنة هذه

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر *

  .المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم *

  .الغرض في المحددة

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح *

 اسناد حللمترش المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل

 يعبر (20)والعشرين (0)الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 ادائه في واتقانه بعهدته المنوطة للمهام ادائه عن

  .لعمله

 اليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل

  :التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم اعاله

  :للمترشح العامة االقدمية *

  :للمترشح لرتبةا في االقدمية *

  :التعليمي المستوى او العلمية الشهائد*

 من فيهما المرخص او المنظمين والرسكلة التكوين *

 السابقة االخيرة سنوات (05) للخمس  االدارة قبل

  .المناظرة فتح لسنة

 االخيرة سنوات للخمس والمواظبة السيرة  * 

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 المشار المباشر لرئيسا طرف من المسند العدد *

  :7 بالفصل اليه

   .اعاله 4 بالفصل اليه المشار النشاط تقرير *

 اخرى مقاييس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة اعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل الى ويسند

  (20)والعشرين

 اعاله اليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 القرار هذا الحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 الخطط عدد حدود وفي عليها المتحصل االعداد مجموع

 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورها سد المراد

 تكون النقاط من المجموع  نفس ىعل مترشحين

 اقدميتهم تساوت واذا الرتبة في ألقدمهم االولوية

  .سنا الكبرهم االولوية تعطى

 في المقبولين المترشحين قائمة تضبط:10 الفصل

 البلدية رئيس قبل من اعاله اليها المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنية

  في الدائر ساقية

  بلدية رئيس
  شطورو  صالح

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

  قرمدة

  

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 مناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق بقرار يتعلق

 ) تقني النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجية

 المشترك التقني بالسلك (وتعمير تهيئة اختصاص

 سنة بعنوان ةقرمد بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 
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  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .ــدةقرم بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى

 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية وضبط القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  . العمومي القطاع في لالنتداب

 مؤرخال 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ ـدد14عـ

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق

  . بالبلديات والترسيم والترقية

  يلي ما رّرقـــ

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل

 ) تقني النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات الخارجية

 المشترك التقني بالسلك (وتعمير تهيئة اختصاص

 هذا ألحكام وفقا قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  . القرار

 وعن الملفاتب الخارجية المناظرة تفتح : 2 الفصـــــل

 تقني النتداب شفاهي باختبار مشفوعة التعاقد طريق

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 )سامي تقني شهادة على المحرزين للمترشحين

 المعاهد قبل من مسندة  (وتعمير تهيئة اختصاص

 الوطني المعهد قبل أومن التكنولوجية للدراسات العليا

 معترف شهادة أو ولوجياوالتكن التطبيقية للعلوم

 سنة (40) أربعون سنهم يتجاوز لم والذين بمعادلتها

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير ويتم

 المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغيل بمكتب

 تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

 تسجيل عدم صورة وفي التشغيل بمكتب التسجيل

 السن تقدير يتم لتشغيلا مكتب في المترشح

  . المناظرة فتح سنة من جانفي غرة يوم القصوى

 المشار للمناظرة  المترشحين على يجب : 3 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد االلكتروني

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالها

 التالي العنوان على قرمدة بلدية رئيسة اسمب بالبلوغ

 صفاقس 3022 كمون مركز 6 كلم قرمدة طريق :

 الوثائق يتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

   : التالية

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم ترشح استمارة -

 العمومية المناظرات لبوابة اإللكتروني

www.concours.gov.tn))  

   الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -

 مرفقة والتكوين التربصات كل تتضمن ذاتية سيرة -

   المدعمة بالوثائق

   الباكلوريا أعداد بطاقة من نسخة -

   التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة -

 مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة -

 عليمالت من والشهائد األجنبية للشهائد بالنسبة

  . معادلة بشهادة الخاص العالي

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان -

  . وعنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت شهادة -

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسلمها تاريخ
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 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  . باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 لقبول أجل آخر بعد الواردة أو قرمدة ببلدية الضبط

  .الترشحات

   المناظرة في النجاح بعد - ب

 على يمض لم (األصل) العدلية السوابق من مضمون -

  .أشهر ( 03) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون -

  . أشهر (03) ثالثة من أكثر

  حديثتان شمسيتان صورتان -

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة -

   يعادلها

  . الباكلوريا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  . التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة -

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المفروضة والذهنية البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

   للصحة

 أعاله إليها المشار جيةالخار المناظرة تفتح : 4 الفصل

   : القرار هذا ويضبط البلدية رئيسة من بقرار

   للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة غلق تاريخ -

   المناظرة فتح تاريخ -

 المشار الخارجية المناظرة على تشرف : 5الفصـــــل

 رئيسة من بقرار تركيبتها تضبط فنية لجنة أعاله إليها

  . البلدية

   : بالخصوص اللجنة هذه تتولىو

   القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات فرز -

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح -

  . المناظرة في

 سير على واإلشراف وتقييمها الملفات دراسة -

  ، الشفاهية االختبارات

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحين ترتيب -

  . عليها المتحصل األعداد  مجموع

 يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض  : 6 الفصـــل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن

 الثالث بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

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

  . الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : 7 الفصـــل

 رئيسة قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة

  . المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 على الخارجية المناظرة تشتمل: 8 الفصـــــل

   : مرحلتين

  :األولى المرحلة(1

 تضبطها معايير وفق المترشحين ملفات وتقييم دراسة

  الفنية ةاللجن

 في الشفاهي االختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم

 وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد مرات 6 حدود

 لمجموعهم وفقا للمترشحين التفاضلي الترتيب حسب

 تعطى المترشحين بين التساوي حالة في الشخصي،

  . سنا ألكبرهم األولوية

   : الثانية المرحلة(2

 تليه العامة والثقافة االختصاص  في شفاهي إختبار

 السؤال إختيار يقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة

 المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طريق عن

 على إليه يسند الذي العدد يقسم السؤال إبدال في

  . اثنين

  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعية

  :شفاهي اختبار

  دقيقة20    التحضير *

  قيقةد20     العرض*

  دقيقة20    الحوار *

  2(20)  والعشرين (0)الصفر بين يتراوح عدد

 في بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال : 9 الفصــــل

 نقطة خمسين عل يحرز لم إن الشفاهي االختبار

  .األولى المرحلة في فوق فما (50/100)

 المقبولين المترشحين جميع دعوة تتم : 10 الفصـــل

  . الشفاهي االختبار جراءإل األولى المرحلة في

 على (6) من أقل عدد كل عن ينتج : 11 الفصـــل

 قبول رفض الشفاهي االختبار في (20) عشرين

  .المترشح
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 عليه المتحصل المجموع احتساب يقع : 12 الفصـــل

  : كاآلتي المترشح قبل من

  المرحلة حسب النقاط مجموع الضارب

 = األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع1

  أ

 = األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع2

  ب

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصـــل

 قائمتين وتقترح النهائي الحاصل حسب تفاضليا ترتيبا

  : نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين في

 المترشحين أسماء على تشتمل األصلية القائمة *

 الجدارة ترتيب حسب المناظرة في نهائيا ينالمقبول

 وفي المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل وإذا تسديدها المزمع المراكز حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

  . سنا ألكبرهم األولوية

 حدود في القائمة هذه إعداد يتم : التكميلية القائمة *

 المترشحين عدد من قديرت أقصى على % 50

 عند اإلدارة لتمكين األصلية بالقائمة المسجلين

 يلتحق لم الذي الناجح المترشح تعويض من اإلقتضاء

  . عمله بمركز

 األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط : 14 الفصـــل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

  .بلديةال رئيسة قبل من الخارجية المناظرة

 واستدعاء األصلية بالقائمة التصريح يتم : 15 الفصـــل

 وبعد 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

 عملهم بمراكز اإللتحاق عليهم بأن بالتسليم اإلشعار

 يعتبرون أو يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في

 في الناجحين قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين

 المسجلين بالمترشحين تعويضهم ويتم المناظرة

  . التفاضلي الترتيب حسب وذلك التكميلية بالقائمة

 الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر  : 16 الفصـــل

 للجماعات الرسمية الجريدة) التونسية للجمهورية

  . (المحلية

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 بالملفــات خارجية مناظرة بفتــح يتعلــق بقرار يتعلق

 تهيئة اختصاص ) تقني النتداب التعاقد طريق وعن

  .قرمدة بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان  (وتعمير

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي ظامالنّ  بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــــــــــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر علىو

 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية وضبط القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجيـــــــة

  . العمومي القطاع في لالنتداب

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

  يلي ما قـــرّر

 2021 نوفمبر 14 يوم قرمدة ببلدية يفتح : األول الفصل

 طريق وعن بالملفات خارجية مناظرة الموالية واأليام

  (وتعمير تهيئة اختصاص ) تقني النتداب التعاقد

  .العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك



  4973صفحـة   2021 سبتمبر 10 ––يدة الرسمية للجماعات المحلية الجر  62عـــــدد 

 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  (01) واحدة

 أكتوبر 14 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل

2021.  

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 التي الفنيّة اللّجنة بتركيبة يتعلــق  2021 بقرار يتعلق

 وعن بالملفات الخارجية المناظرة إجراء على ستشرف

  (وتعمير تهيئة اختصاص ) تقني النتداب التعاقد طريق

  .2021 سنة بعنوان  قرمدة بلدية لفائدة

 الدستور،و على اإلطّالع قرمدةبعد بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

 المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى. المحلية

 النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر 12 في

 المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان العـام األساسي

 ىوعل اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة والمؤّسسات

 وخاصّة تّممته أو نقحتــــــــــه التّي النّصوص جميع

 23 في المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى.2011 سبتمبر

 بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل 06 في المؤرّخ

 في المؤرّخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى.قرمــدة

 األساسي لنظاما بضبط المتعلق 1999 أفريل 12

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 وخاصة تممته أو نقحتــه التي النصوص جميع وعلى

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر

 المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى. 2009

 خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في

 لتمكين احتسابها كيفية وضبط القصوى السن لتحديد

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات حاملي

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

 الحكومي األمر وعلى. العمومي القطاع في لالنتداب

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد

 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 في المؤرخ قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى. لبلدياتبا

 تنظيم كيفية بضبــط المتعلق   2021 سبتمبر 01

 النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجية مناظرة

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى. قرمدة بلدية لفائدة

 مناظرة بفتح المتعلق  2021 سبتمبر 01 في المؤرخ

 تقني النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات خارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 اللّجنة تتركب : األول يليالفصل ما قـــرّر. قرمدة بلدية

 الخارجية المناظرة إجراء على ستشرف التي الفنيّة

 اختصاص ) تقني النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات

 2021 سنة بعنوان  قرمدة بلدية لفائدة (وتعمير تهيئة

 من أعاله إليه المشار القرار بمقتضى والمفتوحة

  البلدية رئيس    :   بوعزيز آمنة السيدة  -  : السادة

     رئيس بصفة                                             

       لديةللب العام الكاتب : المثلوثي البحري السيد -

 رئيس -     عضو بصفة                                  

                         ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة

 مفتاح منية السيدة -    عضو بصفة                     

               البشرية الموارد في التصرف مدير كاهية :

 فتحي السيد -                 عضو بصفة              

                            الفنية اإلدارة مدير : جماعة بن

 حسام السيد -    عضو بصفة                     

              العمرانية التراخيص مصلحة رئيس : قطاطة

 السالم عبد السيد -    عضو بصفة                    

      العمرانية والتهيئة لاألشغا لجنة رئيس : الجريبي

 عند يمكن : 2 عضوالفصـــل بصفة                 

 يشملهم لم آخرين أعضاء تعيين اللّجنة لرئيس االقتضاء

 للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام وذلك القرار هذا

  . المناظرات مجال في لخبرتهم نظرا بهم لالستعانة أو

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 التي الفنيّة اللّجنة بتركيبة يتعلــق بقرار يتعلق

 وعن بالملفات الخارجية المناظرة إجراء على ستشرف

 لفائدة تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق

  .2021 سنة بعنوان  قرمدة بلدية

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد
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 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 توالمؤّسسا المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــــــــــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 سبتمبر 01 في المؤرخ دةقرم بلدية رئيس قرار وعلى

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبــط المتعلق 2021

 كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  . قرمدة بلدية لفائدة

 سبتمبر 01 في المؤرخ قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى

 وعن بالملفات خارجية مناظرة بفتح المتعلق  2021

 بالسلك تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق

   قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  يلي ما قـــرّر

 ستشرف التي الفنيّة اللّجنة تتركب : األول الفصل

 طريق وعن بالملفات الخارجية المناظرة إجراء على

 بلدية لفائدة تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد

 القرار بمقتضى والمفتوحة 2021 سنة بعنوان  قرمدة

   : السادة من أعاله إليه المشار

   رئيس بصفة-  -البلدية رئيس  :   بوعزيز آمنة السيدة-

   للبلدية العام الكاتب : المثلوثي البحري السيد -    

   عضو بصفة      

       نوبهي من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس -    

  عضو بصفة

 في التصرف مدير كاهية : مفتاح منية السيدة -    

   عضو بصفة     البشرية الموارد

 الشؤون مدير كاهية : العوي دليلة السيدة -    

   عضو بصفة                               والعقارية القانونية

 الحالة قسم رئيس : شقرون سعاد السيدة -    

 بصفة                                             المدنية

   عضو

 الشؤون لجنة رئيس  : المعزون لطفي السيد -    

  عضو بصفة                            والقانونية اإلدارية

 تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن : 2 الفصـــل

 للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة هامالم بمختلف

  . المناظرات مجال في لخبرتهم

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 بالملفــات خارجيــة مناظرة بفتح يتعلــق بقرار يتعلق

 نوانبع تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق وعن

  .2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة 2021 سنة

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط لقالمتع 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــــــــــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 
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 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

  يلي ما قـــرّر

 2021 نوفمبر 14 يوم قرمدة ببلدية يفتح : األول الفصل

 طريق وعن بالملفات خارجية مناظرة الموالية واأليام

 اإلداري بالسلك تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد

  .العمومية لإلدارات المشترك

 بأربع شغورها سد المراد الخطط ددع حدد : 2 الفصل

  .(04)  خطط

 أكتوبر 14 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل

2021 .  

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 مناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق بقرار يتعلق

 ـدد04عـ النتداب التعاقد قطري وعن بالملفات خارجية

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة

  .2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة العمومية

 الدستور،و على اإلطّالع قرمدةبعد بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

 المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون ىوعل. المحلية

 النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر 12 في

 المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان العـام األساسي

 وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة والمؤّسسات

 وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي النّصوص جميع

 23 في المؤرّخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى.2011 سبتمبر

 بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل 06 في المؤرّخ

 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى.قرمــدة

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25

 العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر ،وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

 منشور وعلى. بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 18 بتاريخ ـدد14عـ والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد

 األحكام تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر

 والترسيم والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة

 القرار هذا يضبط : األول يليالفصل ما قـــرّر. لبلدياتبا

 طريق وعن بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية

 اإلداري بالسلك تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد

 وفقا قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 المناظرة تفتح : 2 الفصـــــل. القرار هذا ألحكام

 باختبار مشفوعة التعاقد طريق وعن بالملفات الخارجية

 اإلداري بالسلك تصرف كتبة ـدد04عـ النتداب شفاهي

 المحرزين للمترشحين العمومية لإلدارات المشترك

 شهادة أو معادلة شهادة أو البكالوريا شهادة على

 لم والذين الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوينية

 تقدير ويتم ةسن (35) وثالثين خمسا سنهم يتجاوز

 بمكتب التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن

 خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغيل

 صورة وفي التسجيل تاريخ تلي التي سنوات الخمس

 تقدير يتم التشغيل مكتب في المترشح تسجيل عدم

 المناظرة فتح سنة من جانفي غرة يوم القصوى السن

 المشار للمناظرة  المترشحين على يجب : 3 الفصل.

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها

 الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد االلكتروني

 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالها

 التالي العنوان على قرمدة بلدية رئيسة باسم بالبلوغ

 صفاقس 3022 كمون مركز 6 كلم قرمدة طريق :

  الوثائق يتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة كونوت

 استمــارة -: للمناظرة الترشح عند – أ : التالية

 الموقــــــع من وسحبهــا تعميــرها يتم ترشــح

  العموميــــــة المناظــرات لبوابــة اإللكترونــــي

www.concours.gov.tn)) - بطاقة من نسخة 

 - الباكلوريا أعداد طاقةب من نسخة - الوطنية التعريف

 خالصان ظرفان -الباكلوريا شهادة من مصورة نسخة

 شهادة -. وعنوانه المترشح اسم يحمالن البريد معلوم

 بأحد ترسيم شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت

 السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب

 تاريخ على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية

 الترشحات ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر لمهاتس

 القصوى القانونية السن من الخدمات هذه مدة لطرح

 إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال. باألمر للمعني

 آخر بعد الواردة أو قرمدة ببلدية الضبط بمكتب مباشرة

 - المناظرة في النجاح بعد - ب.الترشحات لقبول أجل

 على يمض لم (األصل) العدلية السوابق من مضمون

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

 -حديثتان شمسيتان صورتان -. أشهر (03) ثالثة

 نسخة -الباكلوريا شهادة من لألصل مطابقة نسخة

 شهادة -. الباكلوريا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة

 ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم يةطب

 البدنية المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر

 تراب بكامل وظيفته ليمارس المفروضة والذهنية

 للصحة عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية

 أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح : 4 الفصل

 عدد - : القرار هذا ويضبط البلدية رئيسة من بقرار

 الترشحات قائمة غلق تاريخ - للتناظر المعروضة الخطط

 على تشرف : 5الفصـــــل المناظرة فتح تاريخ -

 تضبط فنية لجنة أعاله إليها المشار الخارجية المناظرة

 هذه وتتولى. البلدية رئيسة من بقــــــــــرار تركيبتها

 عليها ضةالمعرو الملفات فرز - : بالخصوص اللجنة

 المترشحين قائمة إقتراح -، القرار هذا ألحكام طبقا

 دراسة -. المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 االختبارات سير على واإلشراف وتقييمها الملفات

 الجدارة حسب المترشحين ترتيب -، الشفاهية

 -. عليها المتحصل األعداد  مجموع على باإلعتماد

 : 6 الفصـــل.الشفاهية راتاالختبا سير على اإلشراف

 طريق عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض 

 يتضمن لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد

 (أ الفقرة) الثالث بالفصل إليها المشار الوثائق جميع

 البريد ختم المناظرة لجنة وتعتمد ، القرار هذا من

 تضبط : 7 الفصـــل. الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد

 في المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة

 وباقتراح البلدية رئيسة قبل من نهائية بصفة المناظرة

 المناظرة تشتمل: 8 الفصـــــل. المناظرة لجنة من

 دراسة:األولى المرحلة(1 : مرحلتين على الخارجية

 أحسن حسب وترتيبهم  المترشحين ملفات وتقييم

 دعوة يتم الباكلوريا دةبشها المحرزة المعدالت

 6 حدود في الشفاهي اإلختبار إلجراء المترشحين

 حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد مرات

 لمجموعهم وفقا للمترشحين التفاضلي الترتيب

 تعطى المترشحين بين التساوي حالة في الشخصي،

 إختبار : الثانية المرحلة(2. سنا ألكبرهم األولوية

 تليه العامة والثقافة المدنية ةالحال  في شفاهي

 السؤال إختيار يقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة

 المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طريق عن

 على إليه يسند الذي العدد يقسم السؤال إبدال في

 النقاطالضارباختبار االختبارالمدةعدد نوعية. اثنين

 *العرض*التحضير *:شفاهي

 بين يتراوح دقيقةعدد20دقيقة20دقيقة20الحوار

 ألي يسمح ال : 9 الفصــــل2(20)والعشرين (0)الصفر

 عل يحرز لم إن الشفاهي االختبار بالمشاركة مترشح

 المرحلة في فوق فما (50/100 ) نقطة خمسين

 المترشحين جميع دعوة تتم : 10 الفصـــل.األولى

 االختبار إلجراء األولى المرحلة في المقبولين

 من أقل عدد كل عن ينتج : 11 الفصـــل. هيالشفا

 رفض الشفاهي االختبار في (20) عشرين على (6)

 المجموع احتساب يقع : 12 الفصـــل.المترشح قبول

 كاآلتي المترشح قبل من عليه المتحصل

 النقاط مجموع1المرحلة حسب النقاط الضاربمجموع:

 النقاط مجموع2أ = األولى المرحلة في عليه المتحصل

 13 الفصـــل. ب = الثانية المرحلة في عليه المتحصل

 ترتيبا المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :

 في قائمتين وتقترح النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 *: نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

 المترشحين أسماء على تشتمل األصلية القائمة

 الجدارة ترتيب بحس المناظرة في نهائيا المقبولين

 وفي المترشح عليه المتحصل النهائي للحاصل طبقا

 عدة تحصل وإذا تسديدها المزمع المراكز حدود

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين

 إعداد يتم : التكميلية القائمة *. سنا ألكبرهم األولوية

 من تقدير أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه

 لتمكين األصلية بالقائمة سجلينالم المترشحين عدد

 الذي الناجح المترشح تعويض من اإلقتضاء عند اإلدارة

 بصفة تضبط : 14 الفصـــل. عمله بمركز يلتحق لم

 للمترشحين التكميلية والقائمة األصلية القائمة نهائية

 رئيسة قبل من الخارجية المناظرة في نهائيا المقبولين

 األصلية بالقائمة تصريحال يتم : 15 الفصـــل.البلدية

 بمراكز لإللتحاق الناجحين المترشحين واستدعاء

 تقدير أقصى على (يوما 30) شهر إنقضاء وبعد عملهم

 تتولى ، األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة

 قاإللتحا عليهم بأن بالتسليم اإلشعار مع الوصول

 يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز

 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يعتبرون أو

 بالمترشحين تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين

 الترتيب حسب وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين

 بالرائد القرار هذا ينشر  : 16 الفصـــل. التفاضلي

 الرسمية الجريدة) التونسية للجمهورية الرسمي

 الخارجية المناظرة برنامج ملحق. (المحلية للجماعات
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 كتبة ـدد04عـ النتداب التعاقد طريق وعن بالملفات

-: مدنية حالة اختصاص / قرمدة بلدية تصرفلفائدة

 ترسيم-المدنية الحالة تنظيم قانون

 عقود ابرام-الرسوم اصالح-الوالدات،الوفيات،الزواج

 بمطابقة واإلشهاد باإلمضاء يفالتعر قانون-الزواج

  المقابيض لوكاالت المنظمة االجراءات-لألصل الوثائق

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق بقرار يتعلق

 متصرف رتبة ىإل االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  .2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية لفائدة

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس من قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

   .العمومية لإلدارات

  يلي ما قـــرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  . القرار

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصـــــل

 عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

 المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا أعاله إليه

 2020 فيفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد

 في األقل على سنوات (4) أربع أقدمية بلوغهم عند

 واحدة مرة إال االستثنائية الترقية هذه تتم وال رتبهم

 الترقية هذه تشمل وال للعون المهنية الحياة طيلة

 تكوين بإعادة تمتعوا الذين المدمجين األعوان جميع

    .المهني مسارهم

 المعنيين األعوان جميع استيفاء حين إلى : 3 الفصل

 لفائدة سنويا تفتح ، االستثنائية الترقية في حقهم

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

 كل دورة بمعدل ةاالستثنائي للترقية ،دورتان العمومية

  .أشهر ستة

 االستثنائية للترقية الداخلية المناظرة تفتح  : 4 الفصل

 رئيس من مقرر بمقتضى أعاله إليها المشار بالملفات

 دون بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة قرمدة بلدية

   .سواهم

  : المقرر هذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   ، شحاتالتر قائمة غلق تاريخ -

   ، المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 التسلسل طريق عن الترشح ملفات تقدم : 5 الفصل

 ببلدية المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري

 إليها المشار للمناظرة الترشح ملفات وتشمل قرمدة

   : التالية الوثائق على  أعاله

  .االستثنائية للترقية ترشح مطلب -

 أو اإلدارة رئيس قبل من ممضاة ماتالخد في قائمة -

  . ينوبه من

  .العمومية الوظيفة في االنتداب قرار من نسخة -
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 في اإلدماج أو المترشح تسمية قرار من نسخة -

  ، الحالية الرتبة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

  باألمر

 ختم تاريخ بعد يسجل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات

  . اإلرسال تاريخ معرفة على

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6الفصـــــل

  . البلدية رئيس من مقرر بمقتضى أعاله إليها المشار

 المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط  : 7 الفصـــل

   : يلي كما

  .للمترشح العامة األقدمية-

  .للمترشح الرتبة في ةاألقدمي-

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل

 القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم

  . ترقيتهم المقترح األعوان في قائمة وإعداد

 الناجحين المترشحين قائمة تضبط : 9 الفصـــــل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا

  . المناظرة لجنة من وباقتراح قرمدة بلدية

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 10 الفصـــــل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 21 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق بقرار يتعلق

 رئيس متصرف رتبة إلى للترقية لملفاتبا الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان  قرمدة بلدية

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون علىو

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

  يلي ما قـــرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 ــــلالفصـ

 بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 رتبهم في المترسمون المستشارون المتصرفون

 على أقدمية سنوات (5) خمس شرط فيهم والمتوفر

  . ترشحاتال ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 %35 بنسبة قرمدة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 الذين المستشارين المتصرفين مجموع من األقل على

 والراجعين أعاله عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر

  . سواهم دون قرمدة بلدية إلى بالنظر

  : القرار هذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   ، الترشحات قائمة غلق تاريخ -

   ، المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   : التالية بالوثائق مصحوبة قرمدة

  ، ذاتية سيرة -
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 قام التي للخدمات ينةالمب الوثائق على يحتوي ملف -

  ، باإلدارة المترشح بها

 األنشطة يتضمن المترشح قبل من إعداده يتم تقرير -

 لسنة السابقتين السنتين خالل بها قام التي واألعمال

 المحاضرات ، الملتقيات في المشاركة ) المناظرة فتح

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند ( ....

 بمالحظات مصحوبا التقرير هذا ويكون .والمنشورات

  .المترشح إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس

 يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5الفصـــــل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات ختم تاريخ بعد

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6الفصـــــل

 المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .والبيئة

   : بالخصوص اللّجنة هذه وتتولى

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  المناظرة، في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  . الغرض في المحددة

  . قبولهم كنيم الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 إليها ينتمي التي اإلدارة رئيس يتولى  : 7 الفصـــل

 بها قام التي األنشطة في تقرير تقديم المترشح

 فتح لسنة السابقتين السنتين خالل المترشح

   : على باالعتماد المناظرة

  ، العمل تنظيم-

  ، الخدمة نوعية-

  ، والبحوث والتأطير التكوين أعمال-

  ، عليها المتحصل لنتائجوا المنجزة األعمال-

 (0) الصفر بين يتراوح عددا المترشح إلى ويسند-

  ( 20) والعشرين

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل

 القرار هذا ألحكام طبقا 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 األولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 الناجحين المترشحين قائمة تضبط : 9 الفصـــــل

 رئيس قبل من هأعال إليها المشار المناظرة في نهائيا

  . المناظرة لجنة من وباقتراح قرمدة بلدية

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 22 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلــق بقرار يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان  قرمدة بلديةب العمومية لإلدارات

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام اسياألس النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 أوت 30 في المؤرخ قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق  2021

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

  . 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  يلي ما قـــرّر

 30 يوم ائدتهاولف قرمدة ببلدية يفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 ديسمبر
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 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية

  . 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

  . 01 : بـ شغورها سد المراد الخطط حدد : 02 الفصل

 نوفمبر  30 يوم الترشحات ختم يقع : 03 الفصل

2021 .  

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 23 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلــق بقرار يتعلق

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان  قرمدة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك

2021.  

 الدستور،و على العاإلطّ  قرمدةبعد بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على

 المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى.

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات ةالعموميّ 

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

 وعلى.2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 أفريل 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر

 األمر وعلى.قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985

 2020 فيفري 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد

 بالّسلك الخاصّ  األساسي النّـــظام بضبط المتعلق

 األمر ،وعلى العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

 بلدية رئيس قرار وعلى. بالبلديات والترسيم والترقية

 كيفية بضبط المتعلق 2021 أوت 30 في المؤرخ قرمدة

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف

 األول يليالفصل ما قـــرّر. 2021 سنة بعنوان العمومية

 2021 ديسمبر 30 يوم ولفائدتها قرمدة ببلدية يفتح :

 إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة

 حدد : الثاني الفصل. 2021 سنة بعنوان العمومية

 : الثالث الفصل. 01 : بـ شغورها سد المراد الخطط

  . 2021 نوفمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 24 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق بقرار يتعلق

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات الّداخلية

 قرمدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ ساسياأل القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص يعجم وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 نتداباال وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

  يلي ما قـــرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 المشترك اإلداري بالسلك رفمتص رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصـــــل

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات

 أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك

 رتبهم في المترسمون المساعدون المتصرفون

 على أقدمية سنوات (5) خمس شرط يهمف والمتوفر

  . الترشحات ختم تاريخ في الرتبة هذه في األقل
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 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 %35 بنسبة قرمدة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 فيهم تتوفر الذين المتصرفين مجموع من األقل على

 إلى بالنظر والراجعين أعاله عليها المنصوص الشروط

  . سواهم دون قرمدة بلدية

  : القرار هذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   ، الترشحات قائمة غلق تاريخ -

   ، المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   : التالية ئقبالوثا مصحوبة قرمدة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص -

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من أو اإلدارة

 الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . العمومية

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . الحالية الرتبة

 وضعية آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة األخيرة سنوات (5) لخال تأديبية عقوبة

  ، المناظرة فتح لسنة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات

 عليها المتحصل القيمية الوحدات في النجاح وشهائد

 (05) للخمس المستمر التكوين مراحل إطار في

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات

 يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5الفصـــــل

 التسجيل تاريخ ويكون الترشحات ختم تاريخ بعد

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6الفصـــــل

 المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  . والبيئة

   : بالخصوص اللّجنة هذه ىوتتول

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  ، المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  . الغرض في المحددة

   قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى  : 7 الفصـــل

 (20) والعشرين (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 أدائه في وإتقانه بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر

  . لعمله

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

   : التالية

   للمترشح العامة األقدمية -

   للمترشح رتبةال في األقدمية -

   التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد -

 من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين -

 السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل

  ، المناظرة فتح لسنة

 األخيرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السيرة -

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

 والمشار المباشر الرئيس رفط من المسند العدد -

  . 7 بالفصل إليه

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند

   . (20) والعشرين

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى: 9 الفصـــــل

 القرار هذا ألحكام طبقا 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
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 األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم ويةاألول

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 في الناجحين المترشحين قائمة تضبط : 10 الفصــــل

 بلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من وباقتراح قرمدة

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 25 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبــط يتعلــق بقرار يتعلق

 رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان قرمدة بلدية

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى ريّةاإلدا الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاصّ  األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 1999 افريل

 وعلى العموميّة لإلدارات المشترك التقني بالّسلك

 األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239عدد

2019،  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

  يلي ما قـــرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصـــــل

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 التقنيون أعاله إليه المشار العمومية لإلدارات المشترك

 شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون األول

 الرتبة هذه في األقل على أقدمية سنوات (5) خمس

  . الترشحات ختم تاريخ في

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل

 األعوان ولفائدة قرمدة لديةب رئيس من بقرار أعاله إليها

  سواهم دون قرمدة بلدية إلى بالنظر الراجعين

  : القرار هذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   ، الترشحات قائمة غلق تاريخ -

   ، المناظرة لجنة اجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 بلدية لدى حهمترش مطالب يودعوا أن أعاله إليها

   : التالية بالوثائق مصحوبة قرمدة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص -

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من أو اإلدارة

 الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . العمومية

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . الحالية الرتبة

 وضعية آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . باألمر للمعني إدارية

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 أي من باألمر نيللمع اإلداري الملف خلو تثبت شهادة

 السابقة األخيرة سنوات (5) خالل تأديبية عقوبة

  ، المناظرة فتح لسنة

 في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقيات
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 فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس

  .المناظرة

 تقدير ىأقص على صفحات عشر في نشاط تقرير -

 بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح يعده

 المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل

 التقرير هذا ويكون وتحسينها تطويرها ومقترحات

  . للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 يسجل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 5الفصـــــل

 التسجيل اريخت ويكون الترشحات ختم تاريخ بعد

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط بمكتب

 الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 6الفصـــــل

 المحلية الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إليها المشار

  .والبيئة

   : بالخصوص اللّجنة هذه وتتولى

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  المناظرة، في مشاركةال حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  . الغرض في المحددة

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى 7 الفصـــل

 (20) والعشرين (0) الصفر بين يتراوح تقييمي عدد

 أدائه في وإتقانه تهبعهد المنوطة للمهام أدائه عن يعبر

  . لعمله

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

   : التالية

  ، للمترشح العامة األقدمية -

  ، للمترشح الرتبة في األقدمية -

  ، التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد -

 من فيهما المرخص أو لمنظمينا والرسكلة التكوين -

 السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل

  ، المناظرة فتح لسنة

 األخيرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السيرة -

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

 والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -

  .أعاله 7 بالفصل إليه

  . أعاله 4 بالفصل إليه المشار النشاط تقرير -

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاييس الخاصة

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند.

   . (20) والعشرين

 أعاله ليهاإ المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصـــــل

 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 رتبةال في ألقدمهم األولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 الناجحين المترشحين قائمة تضبط : 10 الفصـــــل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا

  . المناظرة لجنة من وباقتراح قرمدة بلدية

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 26 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلــق بقرار يتعلق

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان  قرمدة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك

2021.  

 الدستور،و على اإلطّالع قرمدةبعد بلدية رئيس إنّ 

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على

 المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى.

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو ـهنقحتـ التّي

 وعلى.2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 أفريل 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر

 األمر وعلى.قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985

 1999 افريل 12 في المؤرّخ 1999 لسنة 821 عدد

 بالّسلك الخاصّ  األساسي النّـــظام بضبط المتعلق
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 جميع وعلى العموميّة لإلدارات المشترك لتقنيا

 1239عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص

 ،وعلى2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

 بلدية رئيس قرار وعلى. بالبلديات والترسيم والترقية

 كيفية بضبط المتعلق 2021 أوت 30 في المؤرخ قرمدة

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني

 األول يليالفصل ما قـــرّر. 2021 سنة بعنوان العمومية

 2021 ديسمبر 30 يوم ولفائدتها قرمدة ببلدية يفتح :

 إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية امواألي

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة

 حدد : الثاني الفصل. 2021 سنة بعنوان العمومية

 : الثالث الفصل. 01 : بـ شغورها سد المراد الخطط

  . 2021 نوفمبر 30 يوم الترشحات ختم يقع

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 27 عدد قرار

 الّداخلية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلــق بقرار يتعلق

  عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان  قرمدة

  قرمدة بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على إلطّالعا بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 25 في المؤرّخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  . العمومية لالدارات

 أوت 30 في المؤرخ قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

  . عام رفمتص رتبة إلى  بالملفات االستثنائية للترقية

 أوت 30 في المؤرخ قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى

 للترقية الداخلية المناظرة بفتح المتعلق 2021

  . عام متصرف رتبة إلى  بالملفات االستثنائية

  يلي ما قـــرّر

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك دارياإل

   : السادة من

   رئيس بصفة       ينوبه من أو البلدية رئيس -    

           ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس -    

  عضو بصفة      

 في التصرف مدير كاهية :  مفتاح منية السيدة -    

  عضو بصفة      البشرية الموارد

 والية بمصالح عام متصرف : التونسي دمحم السيد -    

  عضو بصفة          صفاقس

 تعيين اللّجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن : 2 الفصل

 للقيام وذلك القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 نظرا بهم لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف

  . المناظرات مجال في لخبرتهم

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

------------------  
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 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 28 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلــق بقرار يتعلق

 بالسلك  عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

  قرمدة ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان

  مدةقر بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطّالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العـام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبـر

 لمؤّسساتوا المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّة الصّبغة ذات العموميّة

 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نقحتــه التّي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرّخ 2011 لسنة

 06 في المؤرّخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى

  .قرمــدة بلديـة بتأسيس القاضي 1985 أفريل

 25 في لمؤرّخا 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى

 األساسي النّـــظام بضبط المتعلق 2020 فيفري

  ، العموميّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاصّ 

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 2020 أوت 03 في مؤرخال الحكومة رئيس قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى االستثنائية

  . العمومية لالدارات

 أوت 30 في المؤرخ قرمدة بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

  . عام متصرف رتبة إلى  بالملفات االستثنائية للترقية

  يلي ما قـــرّر

 30 يوم ولفائدتها قرمدة ببلدية يفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 ديسمبر

 بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائية للترقية

 2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 : بـ شغورها سد لمرادا الخطط حدد : الثاني الفصل

01 .  

 نوفمبر  30 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل

2021 .  

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

 عدد النتداب مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  .الثانية الوحدة من عملة (03)

  الدستور، على عاإلطال بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

    . المحلية

     

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 األساسي النّــظام بضبــط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان العام

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّــة الصّبغة ذات العموميّة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نّقحته التّي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985 أفريل 06 في المؤرّخ 561 عدد األمر وعلى

  .قرمدة بلدية بإحداث المتعلق

 18 في المؤرّخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النّــظام بضبــط المتعلق 1998 رديسمب

 المحليّة والجماعات الّدولة عملـة بسلك الخاصّ 

  .اإلداريّــة الصّبغة ذات العموميّة والمؤسّسات

 18 في المؤرّخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين المطابقة بضبــط المتعلق 1998 ديسمبر

 لمحليّةا والجماعات الّدولة عملـة سلك أصناف

 اإلداريّــة الصّبغة ذات العموميّة والمؤّسسات

  .التّأجير ومستويات

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرّخ المقرّر وعلى

 المهنيّة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبــط

  .المحلية الجماعات عملـة وترقيّــة النتداب
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 2014 فيفري 24 في المورّخ للمقرّر الملحق وعلى

 الخطط وترتيــب المهنيّة للمدوّنة المتضمّن

 لعملـة واالنتداب التّرقيــة وشروط والمشموالت

  .والبلديّــــــات الجهويّة المجالس

 20 في المؤرّخ 7 عدد الّداخليّة وزير منشور وعلى

 القانون أحكام تطبيق بكيفيّة المتعلق 1996 جانفي

 اسياألس للقانون المنقحــة 1995 لسنة 68 عدد

  .البلديّين األعوان في بالتّصرّف والمتعلقة للبلديّات

  يلي ما قـــرّر

 ـدد03عـ النتداب مهني امتحان يفتح :األوّل الفصل

  :التّالي النّحو على الثانية الوحدة من عملة

     العدد

  الصّنف

  الخطة

02  

05  

04  

   هاتف موزع

  الحرف متعدد عامل

 يوم قرمدة لديةبب المهنيّة االمتحانات تجرى :2 الفصل

  .الموالية واأليّام 2021 نوفمبر 22

  . 2021 أكتوبر 22 يوم التّرّشحات ختم يقع :3 الفصل

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 30 عدد قرار

 ـدد07عـ النتداب مهني اختبار بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  . ولىاأل الوحدة من عملة

  قرمدة، بلدية رئيس إنّ 

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على         

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

     . المحلية

 12 في المؤرّخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 األساسي النّــظام بضبــط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤّسسات المحليّة والجماعات الّدولة ألعوان العام

 النّصوص جميع وعلى اإلداريّــة الصّبغة ذات العموميّة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصّة تّممته أو نّقحته التّي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

      

 1985 أفريل 06 في المؤرّخ 561 عدد األمر وعلى

  .قرمدة بلدية بإحداث المتعلق

 18 في المؤرّخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النّــظام بضبــط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحليّة والجماعات الّدولة عملـة بسلك الخاصّ 

  .اإلداريّــة الصّبغة ذات العموميّة والمؤسّسات

 18 في المؤرّخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين بقةالمطا بضبــط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحليّة والجماعات الّدولة عملـة سلك أصناف

 اإلداريّــة الصّبغة ذات العموميّة والمؤّسسات

  .التّأجير ومستويات

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرّخ المقرّر وعلى

 المهنيّة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبــط

  .ليةالمح الجماعات عملـة وترقيّــة النتداب

 2014 فيفري 24 في المورّخ للمقرّر الملحق وعلى

 الخطط وترتيــب المهنيّة للمدوّنة المتضمّن

 لعملـة واالنتداب التّرقيــة وشروط والمشموالت

  .والبلديّــــــات الجهويّة المجالس

 20 في المؤرّخ 7 عدد الّداخليّة وزير منشور وعلى

 القانون مأحكا تطبيق بكيفيّة المتعلق 1996 جانفي

 األساسي للقانون المنقحــة 1995 لسنة 68 عدد

  .البلديّين األعوان في بالتّصرّف والمتعلقة للبلديّات

  يلي ما قـــرّر

 ـدد07عـ النتداب مهني اختبار يفتح : األوّل الفصل

  : التّالي النّحو على األولى الوحدة من عملة

  العدد

  الصّنف

  الخطة

01  

03  
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03  

01  

03  

03  

  منظف

  سحار

  فضالت رافع

 يوم قرمدة ببلدية المهنيّة االختبارات تجرى :2 الفصل

  .الموالية واأليّام 2021 نوفمبر 22

  . 2021 أكتوبر 22 يوم التّرّشحات ختم يقع :3 الفصل

  بلدية رئيس
  عزيز بو  آمنة

  

  تطاوين

  

 سبتمبر 5  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

 لترقية مهني نامتحا بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021

 بعنوان مباشــرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  2021 سنة

 صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق قرار

  2021 سنة بعنوان مباشــرة أعلى صنف إلى

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

  

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

 سبتمبر 5  في مؤرخ 2021   لسنة 30 عدد قرار

 االمتحان لجنة بتركيبة تعلــقي بقرار يتعلق 2021

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني

  .2021 بعــنــوان تــــطاوين بلديـــة لفائـــدة مباشرة

 لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيبة يتعلــق قرار

 لفائـــدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  .2021 بعــنــوان تــــطاوين بلديـــة

  بلدية يسرئ
  صويد  بوبكر

  

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

 سبتمبر 5  في مؤرخ 2021   لسنة 31 عدد قرار

 المزمع العملة عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2021

 بعنوان مباشــرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم

  2021 سنة

 صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق قرار

  2021 سنة وانبعن مباشــرة أعلى صنف إلى

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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