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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  المنيهلة

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 سبتمبر 6 في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 ةالعمومي لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
  .......................................................................................................البلديات لفائدة

 بالملفات داخلية مناظـــرة بفتـــح يتعلق 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك  دارياإل بالسلك مساعد متصرف  رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ................................................................2021  سنة بعنــوان  المنيهلة بلدية   لفائدة
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فتصر كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية

  ..............................................................................2021 سنة بعنوان المنيهلة بلدية 
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  المشترك  اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائية ترقيةلل بالملفات الداخلية

  .............................................2021 سنة بعنوان  المنيهلة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
 بالملفات داخلية مناظـــرة بفتـــح يتعلق 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك   رئيس تقني رتبة إلى ةللترقي

  ...................................................................................2021  سنة بعنــوان  المنيهلة
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 المناظرة يمتنظ كيفية بضبط يتعلق 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  المشترك  اإلداري بالسلك  تصرف  كاتب رتبة إلى االستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

  .............................................2021 سنة بعنوان  المنيهلة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
  ...............خطأ إصالح بطلب يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  االنف حمام
 العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

  ....................2021 سنة بعنوان األنف حمام بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
 الخارجية المناظرة فتح أجيلبت يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب النتداب باالختبارات

  ................................................................2022 سنة إلى 2021 سنة من األنف حمام
 الخارجية المناظرة فتح بتأجيل يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك ( مدنية هندسة اختصاص ) تقني النتداب باالختبارات

  ...................................2022 سنة إلى 2021 سنة من األنف حمام بلدية لفائدة العمومية
 المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان طريق عن شغورها سد

  .................................................................األنف حمام بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان
  قليبية

 اإلدارية اللجان انتخابات بتأجيل يتعلق 2021 سبتمبر 9 في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

  .....................................................................................................ببلدية المتناصفة
  العالية

 المناظرة تنظيـــم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 المشترك بالسلك مدنية هندسة اختصاص أول مهندس النتداب االختباراتب الخارجيــــة

  ...........................................................العالية بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي
 خارجية مناظــــرة بفتح يتعلق 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 لمهندسي المشترك بالسلك مدنية هندسة اختصاص أول مهندس نتدابال باالختبارات

  .................................................2021 سنة بعنوان العالية بلدية لفائدة العمومية اإلدارات
  تينجة

 الخارجية المناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 فيفري 7  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

  ..........................................................................................تقني النتداب راتباالختبا
 الخارجية المناظرة تنظيم بقرار يتعلق 2021 فيفري 7  في مؤرخ 2021 لسنة 6 عدد قرار

  ..........................................................................................تقني النتداب باالختبارات
  مدين زهرة

 المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 سبتمبر 14 في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

   .........................................2021 سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم
 لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 سبتمبر 14 في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

  ........................................ 2021 سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة
 االمتحان لجنة بتركيبة يتعلق 2021 سبتمبر 14  في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

 بعـنوان مدين زهرة بلدية لفائدة شرةمبا أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني

  ............................................................................................................2021 سنة
  تاجروين

 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة ظيمتن كيفية بضبط يتعلق

  .......................2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني
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 2021 أوت 26 في مؤرخ قرارب يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية اظرةالمن لجنة بتركيبة يتعلق

  .................................2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 ..........2021 بعنوان تاجروين بلدية لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في

 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة جإلدما مهني امتحان بفتح يتعلق

  ............2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  ...............................................2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية اتبالملف داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  ...............................................2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
  الكبرى القلعة

 مجال في سلطة بتفويض يتعلق 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

  ............الزواج عقود إبرام باستثناء المدنية الحالة و لألصل النسخ مطابقة و باإلمضاء التعريف
  سوسة – الزهور

 حدود على المصادقة بقـــرار يتعلق 2021 سبتمبر 7 في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ........................سوسة – الزهور لبلدية العمرانية التهيئة مثال  إعداد اقتضت التي المنطقة
 حدود على المصادقة بقــــــــرار يتعلق 2021 سبتمبر 7  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  .......................سوسة – الزهور لبلدية العمرانية التهيئة مثال  إعداد اقتضت التي المنطقة
  لمطة

 المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  )...................................................... مدنية هندسة( تقني النتداب باالختبارات الخارجية
 المهني االختبار لجنة تركيبة بقرار يتعلق 2021 أوت 30  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

  ........................................................................................................منظف النتداب
 النتداب خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

  ...................................................................................................................تقني
  الحبيب منزل

 اإلدارية اللجان نتخاباتا بحول يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ..............................................................................................................المتناصفة
  الشمالية جرجيس

 الخارجية المناظرة بنتيجة يتعلق 2021 جوان 22  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

 جرجيس بلدية لفائدة) مدنية هندسة اختصاص( تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .....................................................................................2021 سنة بعنوان الشمالية
 المرخص المعاليم تعريفة بتنقيح يتعلق 2021 أوت 29  يف مؤرخ 2021   لسنة 30 عدد قرار

  .........................................................................استخالصها الشمالية جرجيس لبلدية
 الخارجية المناظرة بنتيجة يتعلق 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021 لسنة 31 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب بةرت في لالنتداب باالختبارات

  ...............................................................2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس ببلدية
 في اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021 لسنة 32 عدد قرار

 جرجيس ببلدية  الموظفين أسالك جميع في بالنظر الخاصة األولى فةالمتناص اإلدارية اللجنة

  ...............................................................................................................الشمالية
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 اإلدارية اللجنة بتركيبة يتعلق 2021 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021 لسنة 33 عدد قرار

  ......................الشمالية جرجيس ببلدية  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة
 جرجيس ببلدية  العمل بتنظيم يتعلق 2021 جويلة 26  في مؤرخ 2021 لسنة 34 عدد قرار

  ......................................................................2021 جولية 28 و 27 ليومي  الشمالية
 في اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021 لسنة 35 عدد قرار

  ...الشمالية جرجيس ببلدية  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة اإلدارية اللجنة
 في اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021 لسنة 36 عدد قرار

  ...الشمالية جرجيس ببلدية  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة اإلدارية اللجنة
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المنيهلة

  

 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط بيتعلق يتعلق

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

  البلديات لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك

  ، المنيهلة بلدية  رئيس إن

  الدستور، على  اإلطالع بعد 

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى  

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 رديسمب

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصـــة تّممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 12 في المؤرخ1999 لسنة 821  عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 لأفري

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   ، 2019ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد األمر وعلى

 بوالية جديدة بلديــات بإحــداث المتعلق و 2016 مــاي

 و مدنين و قابس و بوزيد سيدي و عروس بن و أريانة
  ، قبلي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

 دورته في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

 2019 سمبردي28 السبت يوم المنعقدة اإلستثنائية

 البلدي المجلس رئيس  إنتخاب على المصادقة حول

 المجلس لرئيس المساعدين وانتخاب المنيهلة لبلدية

  البلدي،

  :يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 المشترك التقني بالسلك  رئيس تقني رتبة إلى

  . القرار هذا ألحكام وفقا العمومية لإلدارات

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن:2 الفصل

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

 أعاله إليه المشار  العمومية لإلدارات المشترك

 فيهم والمتوفر رتبتهم في المترسمون  األول التقنيون

 هذه في األقل على أقدمية سنوات (05) خمس شرط

  . حاتالترش ختم تاريخ في الرتبة

 المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح :3 الفصل

 ولفائدة  المنيهلة بلدية رئيس من بقرار أعاله إليها

 دون المنيهلة بلدية إلى بالنظر الراجعين األعوان

   . سواهم

   : القرار هذا ويضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاريخ -

  ، المناظرة جنةل إجتماع تاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحين على يجب :4 الفصل

 بلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليها

  : التالية بالوثائق مصحوبة المنيهلة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص - 

 بها قام التي  اإلقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ضىمم   التلخيص هذا ويكون المترشح

  ، ينوبه أومن اإلدارة

 في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، العمومية الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، الحالية الرتبة

 حالة آلخر الضابط قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، باألمر للمعني إدارية

   العلمية، لشهائدا  من لألصل مطابقة نسخة -
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 التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -

 سنوات (05) الخمس خالل العون على المسلطة

 تثبت شهادة أو  المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة

  ، تأديبية عقوبة أي من  للمترشح اإلداري الملف خلو

 في  المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ -

  اإلدارة قبل من المنظمة التكوين راتدو أو ملتقيات

 فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات(05) للخمس

  . المناظرة

 تقدير أقصى على صفحات عشر في نشاط تقرير -

 بها قام التي واألعمال األنشطة يتضمن المترشح يعده

 المناظرة فتح لسنة السابقتين السنتين خالل

 لتقريرا هذا ويكون وتحسينها تطويرها ومقترحات

   . للمترشح المباشر الرئيس بمالحظات مصحوبا

 تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض:5 الفصل

 بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة غلق

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

 المحلية الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها

  : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى والبيئة

 المترشحين قائمة وإقتراح الترشحات في النظر -
  .  المناظرة في المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -
   الغرض في المحددة

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح -

 إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :7 الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بين يتراوح تقييمي عدد
 في وإتقانه وإنضباطه بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن

  . لعمله أدائه

 إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 التالية للمقاييس  طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

   للمترشح، العامة األقدمية - 

  ، للمترشح الرتبة في األقدمية-

  ، للمترشح التعليمي المستوى أو العلمية الشهائد -

 فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين -      

 السابقة األخيرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من

  ،  المناظرة فتح لسنة

 خيرةاال سنوات للخمس والمواظبة السيرة -

  ،  المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات(05)

 والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد -

  . أعاله 7 بالفصل إليه

  . أعاله 4بالفصل إليه المشار النشاط تقرير -

 أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن 

 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصية تتالءم

 أعضاء قبل من المذكورة ييسبالمقا الخاصة

 الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند.اللجنة

  . (20) والعشرين (0)

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 عدد حدود في و عليها لالمتحص األعداد مجموع

 أو مترشحان تحصل وإذا شغورها سد المراد الخطط

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة

 األقدمية هذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية

  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى

 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط :10 الفصل

 بلدية رئيس قبل من أعاله ليهاإ المشار المناظرة في

   . المناظرة لجنة من وبإقتراح  المنيهلة

  بلدية رئيس  
  شبشوب  نجيبة

  

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

 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظـــرة بفتـــح بيتعلـــق يتعلق

 لكبالس مساعد متصرف  رتبة إلى اإلستثنائية للترقية

 بلدية   لفائدة العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري

  2021  سنة بعنــوان  المنيهلة

  المنيهلة بلديـــة  رئيس إن

  ، الدستــــــور على إطالعه بعــــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
 الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي 9 في

  المحلية،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد ونالقــان وعلى

 النظــام بضبط المتعلــق 1983 ديسمبــر 12

 المحلية الجماعات و الدولة ألعــوان العــام األساسي

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و

 المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمـــر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك



  5101صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 

 عدد االمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 فـــي

   ، بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس من قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية

  العمومية، لإلدارات

 07 في المؤرخ  المنيهلة بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 سبتمبر

 رتبة إلى  اإلستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك   مساعد متصرف

   2021 سنة بعنوان العمومية

  يلـــــي مــــــــــا قــــــرر

 11 يوم ولفائدتها المنيهلة ببلدية يفتح :  األول الفصل 

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمير

 بالسلك  مساعد متصرف رتبة ىإل اإلستثنائية للترقية

  2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

      وحيدة بخطة

  اكتوبر 11 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل

  بلدية رئيس  
  السعفي  الصادق

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

 2021 سبتمبر 6  في خمؤر 2021   لسنة 7 عدد قرار

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح بيتعلق يتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائية

 المنيهلة بلدية  لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  المنيهلة بلديـــة رئيـس إن

  ، الدستــــــور على إطالعه بعــــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي 9 في

  المحلية،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى

 النظــام بضبط المتعلــق 1983 ديسمبــر 12

 المحلية الجماعات و الدولة ألعــوان العــام األساسي

 على و داريةاإل الصبغة ذات العمومية المؤسسات و

 المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمـــر على و

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ     بضبط المتعلق 2019 مارس 22 فـــي

   بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى  

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 يفيفر 25 في

  . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس من قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية

  ، العمومية لإلدارات

 07 في المؤرخ المنيهلة بلدية سرئي قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021سبتمبر

 كاتب رتبة إلى  اإلستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 العمومية لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك  تصرف

   2021 سنة بعنوان

  يـــلـــــي مــــــــــا قـــــــــــرر

 يوم ولفائدتها المنيهلة بلديةب يفتح :  األول الفصل  

 داخلية مناظرة الموالية واأليام  2021نوفمبر 11

 تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائية  للترقية بالملفات

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  2021 سنة

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل 

  . وحيدة بخطة

 اكتوبر 11 يوم الترشحات ختم يقع :الثالث الفصل 

2021  

  بلدية رئيس
  شبشوب  نجيبة
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------------------  

 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط بيتعلق يتعلق

 مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات

 لفائدة العمومية تلإلدارا  المشترك  اإلداري بالسلك

  2021 سنة بعنوان  المنيهلة بلدية

   المنيهلة بلدية رئيس إن

   الدستور، على اإلطالع بعـــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط علقالمت 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات   الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصـــة تّممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلقو 1998 افريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ، 2012 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد األمر وعلى

 بوالية جديدة بلديــات بإحــداث المتعلق و 2016 مــاي

 و مدنين و قابس و بوزيد سيدي و عروس بن و أريانة
  . قبلي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي  األمر وعلــى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

   بالبلديات والترسيم  والترقية اإلنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  . العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس من قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية

  . العمومية لإلدارات

 دورته في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

 2019 ديسمبر 28 السبت يوم المنعقدة اإلستثنائية

 البلدي المجلس رئيس  إنتخاب على المصادقة حول

 المجلس لرئيس المساعدين وإنتخاب المنيهلة لبلدية

  البلدي،

  :يلي ما قرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل       

 مساعد متصرف  رتبة إلى اإلستثنائية  للترقية

 لهذا وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . القرار

 الداخلية للمناظرات يترشح أن يمكن:2 الفصل

 مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات

 كتبة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 شرط فيهم والمتوفر رتبتهم في المترسمون التصرف

 في الرتبة في األقل على أقدمية سنوات (04) أربع

 اإلستثنائية الترقية هذه تتم وال  الترشحات ختم تاريخ

 تشمل وال للعون المهنية الحياة طيلة واحدة مرة إال

 تمتعوا الذين المدمجين األعوان جميع الترقية هذه

   . المهني مسارهم تكوين بإعادة

 عنيينالم األعوان جميع إستيفاء حين إلى:3 الفصل

 لفائدة سنويا تفتح ، اإلستثنائية الترقية في حقهم

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

 بمعدل اإلستثنائية للترقية دورتان ، العمومية لإلدارات

  .أشهر ستة كل دورة

  اإلستثنائية للترقية الداخلية المناظرة تفتح :4 الفصل

 رئيس من رمقر بمقتضى أعاله إليها المشار بالملفات

 دون بالنظر لها  الراجعين األعوان لفائدة المنيهلة بلدية

   . سواهم

   :  المقرر هذا ويضبط 

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   .الترشحات غلق تاريخ -

  . المناظرة لجنة إجتماع تاريخ -

 التسلسل طريق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل

 ببلدية المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري

 إليها المشار للمناظرة الترشح ملفات وتشمل المنيهلة

  : التالية الوثائق على أعاله

  . اإلستثنائية للترقية ترشح مطلب -

 أو اإلدارة رئيس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة -

  . ينوبه من

 الوظيفة في المترشح إنتداب قرار من نسخة -

  ، العمومية
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 في  اإلدماج أو المترشح يةتسم قرار من نسخة -

  ، الحالية الرتبة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

  باألمر،

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

   البلدية رئيس من مقرر بمقتضى أعاله إليها

 المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط:7 الفصل 

   : يلي كما

  ، للمترشح العامة األقدمية -

  ، للمترشح الرتبة في األقدمية-

 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا مألحكا طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

   ترقيتهم المقترح األعوان في قائمة وإعداد

 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط:09 الفصل

 البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

   . المناظرة لجنة من وبإقتراح

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر:10 الفصل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس    
  السعفي  الصادق

  

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

 2021 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 يالملفات داخلية مناظـــرة بفتـــح بيتعلـــق يتعلق

 التقني بالسلك   رئيس تقني رتبة إلى للترقية

  المنيهلة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021  سنة بعنــوان

  المنيهلة ـــةبلدي رئيـس إن

  ، الدستــــــور على إطالعه بعــــد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

 الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي 9 في

  المحلية،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى

 النظــام بضبط المتعلــق 1983 ديسمبــر 12

 المحلية الجماعات و الدولة انألعــو العــام األساسي

 على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و

 المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمـــر وعلى

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني سلكبال

 عدد االمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جميع

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 فـــي

  ، بالبلديات والترسيم والترقية اإلنتداب

 07 في المؤرخ المنيهلة بلدية رئيس قرار وعلى

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 سبتمبر

  رئيس تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك  التقني بالسلك

  .2020 سنة

  يلـــــي ما قرر

 18 ميو ولفائدتها المنيهلة ببلدية يفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

   (01) واحدة بـخطة

 اكتوبر 18 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل

2021  

  بلدية رئيس
  السعفي  الصادق

  

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

 سبتمبر 6  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط بيتعلق يتعلق 2021

  كاتب رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات الداخلية

 العمومية لإلدارات  المشترك  اإلداري بالسلك  تصرف

  2021 سنة بعنوان  المنيهلة بلدية لفائدة

   المنيهلة بلدية رئيس إن

   ، الدستور على اإلطالع بعـــد 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلـى

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلية،
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 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات   الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عدد المرسوم وخاصـــة تّممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد األمر وعلى

 خاصال األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 افريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ، 2012 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 عدد األمر وعلى

 بوالية جديدة بلديــات بإحــداث المتعلق و 2016 مــاي

 و مدنين و قابس و بوزيد يسيد و عروس بن و أريانة
  . قبلي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلــى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات  والترسيم والترقية اإلنتداب

 المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فيفري 25 في

  ، العمومية لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل الخاص

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئيس من قرار وعلى

 للترقية التناظر وكيفية مقاييس بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى اإلستثنائية

  العمومية، لإلدارات

 دورته في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى

 2019 ديسمبر 28 السبت ومي المنعقدة اإلستثنائية

 البلدي المجلس رئيس  إنتخاب على المصادقة حول

 المجلس لرئيس المساعدين وإنتخاب المنيهلة لبلدية

  البلدي،

  :يلي ما قرر

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل 

 بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى اإلستثنائية للترقية

  . القرار لهذا وفقا موميةالع لإلدارات المشترك اإلداري

 الداخلية للمناظرات يترشح أن يمكن :2 الفصــل

 تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائية للترقية بالملفات

 مستكتبو العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 شرط فيهم والمتوفر  رتبتهم في المترسمون  اإلدارة

 في ةالرتب في  األقل على أقدمية سنوات (04) أربع

 اإلستثنائية الترقية هذه تتم وال  الترشحات ختم تاريخ

 تشمل وال للعون المهنية الحياة طيلة واحدة مرة إال

 تمتعوا الذين المدمجين األعوان جميع الترقية هذه

   .. المهني مسارهم تكوين بإعادة

 المعنيين األعوان جميع إستيفاء حين إلى:3 الفصل

 لفائدة سنويا تفتح ، ةاإلستثنائي الترقية في حقهم

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة

 كل دورة بمعدل اإلستثنائية للترقية دورتان ، العمومية

  .أشهر ستة

  اإلستثنائية للترقية الداخلية المناظرة تفتح :4 الفصل

 رئيس من  مقرر بمقتضى أعاله إليها المشار بالملفات

 دون بالنظر  لها الراجعين األعوان لفائدة المنيهلة بلدية

   . سواهم

   :  المقرر هذا ويضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   .الترشحات غلق تاريخ -

  . المناظرة لجنة إجتماع تاريخ -

 التسلسل طريق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل

 ببلدية المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري

 إليها المشار للمناظرة الترشح اتملف وتشمل المنيهلة

  : التالية الوثائق على أعاله

  . اإلستثنائية للترقية ترشح مطلب -

 أو اإلدارة رئيس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة -

  . ينوبه من

 الوظيفة في المترشح إنتداب قرار من نسخة -

  ، العمومية

 في  اإلدماج أو المترشح تسمية قرار من  نسخة -

  ، الحالية الرتبة

 للمعني إدارية حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

  ، باألمر

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

  . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط :6 الفصل

  . البلدية رئيس من مقرر تضىبمق أعاله إليها

 كما المترشحين ملفات تقييم مقاييس تضبط:7 الفصل

   : يلي

   للمترشح العامة األقدمية -

  ، للمترشح الرتبة في األقدمية -
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 أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 القرار هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم

   ترقيتهم المقترح عواناأل في قائمة وإعداد

 نهائيا المقبولين المترشحين قائمة تضبط:09 الفصل

 البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

   . المناظرة لجنة من وبإقتراح

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر:10 الفصل

  .  المحلية للجماعات

  بلدية رئيس   
  السعفي  الصادق

  

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  خطأ إصالح بطلب يتعلق 2021

  :التالية القرارات إصالح المرجو

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق -

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائية

 المنيهلة بلدية  لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة بعنوان

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق -

 التقني بالسلك رئيس تقني رتبة إلى للترقية

 بعنوان البلديات لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك

  .2021 سنة

 نجيبة من البلدية رئيس السيد اسم بتغيير وذلك

  .السعفي الصادق إلى شبشوب

  وشكرا

  بلدية رئيس   
 لسعفيا  الصادق

  

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

  االنف حمام

  

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 حمام بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  2021 سنة بعنوان األنف

 أوت 26 في مؤرخ األنف حمام بلدية رئيس من  قــــرار

 من العملة لترقية مهني امتحان بفتح علقيت  2021

 حمام بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  .2021 سنة بعنوان األنف

  األنف حمام بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في لمؤرخا 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ االمر وعلى

   األنــف حمـــام بلدية بإحــداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى     

 النتداب المهنية االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق

  .المحلية الجماعات عملة  وترقية

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية ةالمدون المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واالنتداب الترقية وشروط

  .والبلديات

 بضبط يتعلق 2021 أوت 26 في المؤرخ المقرر وعلى

 أعلى صنف الى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد

  .20212 سنة بعنوان مباشرة

 ــوعمجمـــــ بقــــــرار الحاصل الشغــــــــــور وعلى

   .أعــــــوان

 البلدية بميزانية الضروري االعتماد يتوفر أنه وحيث

  .2021 لسنة

  : يلـــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــرر

 مهني امتحان األنف حمام ببلدية يفتح : األول الفصل

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

 يامواأل 2021 أكتوبر 30 يوم 2021 سنة بعنوان

  .الموالية
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  :شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  الوحدة

 ترقيتهــــــم المــــــــــراد العملــــــــة عــــــــدد الصنف

  مهنــــــــــــي امتحــــــــان طريق عن

  أحــــــــــــــــــد ال            الرابع الصنف الثانية

  12 س الخام الصنف

  04 دسالسا الصنف

  04  السابع الصنف

  الوحدة

 ترقيتهــــــم المــــــــــراد العملــــــــة عــــــــدد الصنف

  مهنــــــــــــي امتحــــــــان طريق عن

  02ن الثام الصنف الثالثة

   01ع التاس الصنف

  01               ر العاش الصنف

 30 : يوم الترشحات قائمــــــــة تختم : الثالث الفصل

  2021 سبتمبر

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  العياري  دمحم

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 الخارجية المناظرة فتح بتأجيل يتعلق بقرار يتعلق

 دارياإل بالسلك  تصرف كاتب إلنتداب باإلختبارات

 األنف حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2022 سنة الى 2021 سنة من

  

 أوت 26 في مؤرخ األنف حمام بلدية رئيس منقرار 

 الخارجية المناظرة فتح بتأجيل يتعلق 2021

 اإلداري بالسلك  تصرف كاتب النتداب باالختبارات

 األنف حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2022 سنة إلى 2021 سنة من

  األنف حمام بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات ةالدول ألعوان

 النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ االمر وعلى

  . األنــف حمـــام بلدية بإحــداث

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى

 لضبط العام اإلطار بضبط والمتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرات

 اإلدارات نظمتها التي التكوين مراحل الى الدخول

  .العمومية

 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1221 عدد األمر وعلى

 خاصة إستثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 تم كما الخارجية اإلنتداب مناظرات في ةبالمشارك

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر إتمامه

  .1992 أوت

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 مؤرخال 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 النظام بضبط والمتعلق 2020 فيفري 25 في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي

  .العمومية

 المتعلق 2021 ماي 05 في المؤرخ المقرر وعلى 

  تصرف كاتب إلنتداب باالختبارات خارجية مناظرة بفتح

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان األنف حمام بلدية

 المتعلق 2021 ماي 05 في المؤرخ المقرر وعلى

 باالختبارات الخارجيـــــة المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب النتداب

   .األنف حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 المتعلق 2021 جوان 16 في المؤرخ المقرر وعلى

 باالختبارات الخارجيـــــــــة لمناظرةا لجنة بتركيبة

 المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب النتداب

 بعنوان األنف حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  .2021 سنة

 عدد تحت الرسمية بالجريدة الصادرة القرارات وعلى

 بالمناظرة والمتعلقة 2021 أوت 03 بتاريخ 51/2021

 بالسلك  تصرف كاتب نتدابال باالختبارات الخارجية
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 حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  . األنف

 أوت 17 بتاريخ المنعقدة العمل جلسة محضر وعلى

2021.   

  : يلـــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــرر

 الخارجية المناظرة فتح تأجيل يتم : األول الفصل

 اإلداري بالسلك  فتصر كاتب النتداب باالختبارات

 األنف حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  ) الثاني السداسي ( 2022 سنة إلى 2021 سنة من

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  العياري  دمحم

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 الخارجية المناظرة فتح بتأجيل يتعلق بقرار يتعلق

 ( مدنية هندسة اختصاص ) تقني النتداب باالختبارات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2022 سنة الى 2021 سنة من األنف حمام بلدية

 أوت 26. في مؤرخ األنف حمام بلدية رئيس من قــــرار

 الخارجية المناظرة فتح بتأجيل يتعلق 2021

 ( مدنية هندسة إختصاص ) تقني إلنتداب باإلختبارات

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2022 سنة الى 2021 سنة من األنف حمام بلدية

  األنف حمام بلدية رئيس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد

 الجماعات بمجلة المتعلقو 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 االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ االمر وعلى

  . األنــف حمـــام بلدية بإحــداث

 المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد الحكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل 12 في

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 وخاصة تممته أو نقحته التي نصوصال جميع وعلى

 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1231 عدد األمر

2019.  

 المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد الحكومي األمر وعلى

 خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل 13 في

 لتمكين إحتسابها كيفية وضبط القصوى السن لتحديد

 ظراتالمنا في المشاركة من العليا الشهادات حاملي

 التكوين مراحل الى الدخول مناظرة أو الخارجية

  .العمومي القطاع في لإلنتداب

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 بفتح المتعلق 2021 ماي 05 في المؤرخ المقرر وعلى

 إختصاص ) تقني إلنتداب باإلختبارات رجيةخا مناظرة

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك ( مدنية هندسة

  . 2021 سنة بعنوان األنف حمام بلدية لفائدة العمومية

 المتعلق 2021 ماي 05 في المؤرخ المقرر وعلى

 باإلختبارات الخارجيـــــة المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 بالسلك ( مدنية هندسة إختصاص ) تقنـــــي إلنتداب

 حمام بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

  .األنف

 المتعلق 2021 جوان 16 في المؤرخ المقرر وعلى 
 باإلختبارات الخارجيـــــــــة المناظرة لجنة بتركيبة
 ( مدنية هندسة إختصاص ) تقنــــــــي إلنتداب
 لفائدة يةالعموم لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . 2021 سنة بعنوان األنف حمام بلدية

 عدد تحت الرسمية بالجريدة الصادرة القرارات وعلى
 بالمناظرة والمتعلقة 2021 أوت 03 بتاريخ 51/2021

 هندسة إختصاص ) تقني إلنتداب باإلختبارات الخارجية
 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك ( مدنية
  . 2021 سنة بعنوان نفاأل حمام بلدية لفائدة

 أوت 17 بتاريخ المنعقدة العمل جلسة محضر وعلى

2021.   

  : يلـــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــرر

 الخارجية المناظرة فتح تأجيل يتم : األول الفصل
 ( مدنية هندسة إختصاص ) تقني إلنتداب باإلختبارات

 ائدةلف العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 ) 2022 سنة الى 2021 سنة من األنف حمام بلدية

  .( الثاني السداسي

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  العياري  دمحم
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 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 العملة لترقية مهني امتحان طريق عن شغورها سد

 2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  .األنف حمام بلدية لفائدة

 أوت 26 في مؤرخ األنف حمام بلدية رئيس من قـــرار

 سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق 2021

 من العملة لترقية مهني امتحان طريق عن شغورها

 2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  .األنف حمام بلدية لفائدة

  األنـــــف حمـــام بلديـــــة رئيــــس إن

 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد   

 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 سمبردي

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى االدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد االمر وعلى

   األنــف حمـــام بلدية بإحــداث المتعلـق

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى

 الحكومة رئيس بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في

  وأعضائها،

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى

 أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  الحكومة،

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 مجمـــــــوع بقــــــرار الحاصل الشغــــــــــور ىوعل

   .أعــــــوان

 البلدية بميزانية الضروري االعتماد يتوفر أنه وحيث

  .2021 لسنة

  : يلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 سد المراد الخطط ونوعية عدد يضبط : وحيد فصل

 لةالعم لترقية مهني امتحان طريق عن شغورها

 األنف حمام ببلدية 2021  سنة بعنوان ترقيتهم المزمع

  : التالي الجدول بيانات حسب

  : األولى الوحدة ضمن(1

 صنف الى سيرتقون الذين العملة عدد الصنف الوحدة

  باالختيار أعلى

  الثاني ىالصنف األول

  أحد ال

  01الثالث الصنف

  : الثانية الوحدة ضمن(2

  الوحدة

 عدد ترقيتهم المزمع عملةلل الجملي العدد الصنف

  مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة

  باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد% 50 

50 %  

  أحد ال               الرابع الصنف الثانية 

  1211   23       الخامس الصنف

  070403س الساد الصنف

  080404ع الساب الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن (3  

  الوحدة

  للعملة الجملي العدد الصنف

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد ترقيتهم المزمع

  مهني امتحان

  باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد% 50

50 %  

  040202الثامن الصنف الثالثة

  010100ع التاس الصنف

  01       01       02العاشر الصنف

  

  بلدية رئيس
  العياري  دمحم
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  قليبية

  

 سبتمبر 9  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 المتناصفة اإلدارية اللجان انتخابات بتأجيل يتعلق 2021

  ببلدية

 يتعلق 10/09/2021 في مؤرخ قليبية بلدية رئيس من

 ببلدية المتناصفة اإلدارية اللجان انتخابات بتأجيل

  قليبية

  قليبية بلدية رئيس إن

  , ورالدست على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى 

  , المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و 

 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص يعجم وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحته أو تممته التي

  ,2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و

  .قليبية بلدية بإحداث المتعلق 1957 ديسمبر

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 يروتسي تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 عدد باألمر تنقيحه تم كما المتناصفة اإلدارية اللجان

  .2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة 2937

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 آليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ,بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 01 بتاريخ 4339 عدد نابل والي السيد مكتوب وعلى

 إدارية لجان إلحداث بالدعوى المتعلق 2021 أفريل

 1753 عدد األمر مقتضيات حسب بالبلديات متناصفة

  .أعاله إليه المشار

 26 في المؤرخ قليبية بلدية رئيس السيد قرار وعلى 

 متناصفة إدارية لجان بإحداث المتعلق2021 جويلية

  . قليبية ببلدية

  يـــلي مـــا قـــرر

 المتناصفة اإلدارية اللجان انتخابات تؤجل :األول الفصل 

  .2021 سبتمبر 22 األربعاء يوم إلي قليبية ببلدية

 القرار هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام لكاتب 2 الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي

  

  بلدية رئيس
  الحجام جمال

  

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

  العالية

  

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 سبتمبر 01 في مؤرخ العالية بلدية رئيس بمن يتعلق

 المناظرة تنظيـــم كيفية بضبط يتعلق 2021

 اختصاص أول مهندس إلنتداب باإلختبارات الخارجيــــة

 اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك مدنية هندسة

  العالية بلدية لفائدة العمومية

   العالية ةبلدي رئيس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29عـدد األساسي القانــــون وعلى

 بمجـــــــلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 األساسي النظــــام بضبط المتعلــــــق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية ماعاتوالج الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلداريــة الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمــبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى

  .العالية بلدية بإحداث

 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229عدد األمر وعلى

 خاصة استثنائيــــة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة

 أوت 28 فـي المؤرخ 1992 لسنة 1551عدد باألمر

1992،  

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية اتاإلدار لمهندسي المشترك بالسلك

  .تممتــه أو نقحته التي النصوص جميع

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031عدد األمر وعلى

 لتحديد خاصــة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

 لتمكين احتسابهــا كيفية وضبط القصوى السن
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 في المشاركة من العليــــا الشهادات حاملـــــي

 مراحل إلى لدخولا مناظرات أو الخارجية المناظرات

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوين

 06 في المــؤرخ 2007 لسنة 428عدد األمر وعلى

 لضبط العام اإلطار بضبــــط المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرات

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل إلى الدخول

  العمومية،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى

 االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات والترسيم والترقية

 14عدد والبيئة المحلية الشؤون وزير منشور وعلى

 تطبيق بكيفية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ

 والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  .دياتبالبل والترسيم

  :يلي ما قرر

 تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :(1)األول الفصل

 رتبــــــة في لإلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة

 بالسلك مدنية هندسة إختصاص أول مهندس

 لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

  .القرار لهذا وفقا المحلية الجماعات

 إلنتداب الخارجية ةالمناظر تفتح :(2)الثاني الفصل

 بالسلك مدنيـــــة هندسة إختصاص أول مهندس

 للمترشحين العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

   :الخارجيين

  .المهندسين عمادة بجدول المرسمين -  

 أو لمهندس الوطنية الشهادة على المحرزين -  

  .(مدنيــة هندسة) اختصاص في لها معادلة شهادة

 األكثر، على سنة (40) أربعين لعمرا من البالغين -  

 2006 لسنة 1031عدد األمر أحكام وفق وتحتسب

  .أعاله اليه المشار 2006 أفريل 13 في المؤرخ

 للمناظرة المترشحين على يجب : (3)الثالث الفصل

 عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله اليها المشار

 إستمارة سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع

 الوصول مضمونة رسالــــة بواسطة وإرسالهــــا شحالتر

 بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمــارة وتكون المناظرة

  : التالية الوثائق

  : للمناظرة الترشح عند -أ   

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم) ترشح إستمارة -1

 العموميـــة المناظرات لبوابة اإللكتروني

(www.concours.gov.tn)  

  الوطنية التعريف بطاقة من نسخة -2

  البكالوريا أعداد بطاقة من نسخة -3

  التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة -4

 مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة -5

  معادلة بشهادة األجنبية للشهائد بالنسبة

 عمادة بجدول الترسيم شهادة من مصورة نسخة -6

  المهندسين

  ذاتية سيرة -7

 المترشح اسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان -8

  .وعنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة -9

 للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتــب بأحد ترسيم

 يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز الذي

 تاريخ في أشهـــر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ على

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات ختم

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال 

 لقبول أجل آخر بعد الواردة أو المعنية للبلدية  الضبط

  الترشحات

  : المناظرة في النجاح بعد -ب 

 لم (األصل)العدلية بقالسوا سجل من مضمون -1 

  أشهر (03)ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض

 تاريخ على يمض لم (األصل)والدة مضمون -2 

  أشهر (03)ثالثة من اكثر تسليمه

  حديثتان شمسيتان صورتان -3 

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة -4 

  .يعادلها

 دأعدا بطاقة من لألصل مطابقة من نسخة -5 

  البكالوريا

 سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -6 

  التخرج

 تاريخ على يمض لم (األصل) طبية شهادة -7 

 تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة من أكثر تسليمها

 ليمارس المفروضة والذهنية البدنية المؤهالت فيه
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 قبل من مسلمــــة الجمهورية تراب بكامل وظيفته

  .صحةلل عمومية مؤسسة

 المشار الخارجية المناظرة تفتح : (4)الرابع الفصل 

  : القرار هذا ويضبط البلدية رئيس من بقرار إليها

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -  

  الترشحات قائمة ختم تاريخ -  

  المناظرة فتح تاريخ -  

 الخارجية المناظرة على تشرف : (5)الخامس الفصل

 الوزير من بقرار تركيبتها طتضب لجنة أعاله إليها المشار

 اللجنة هذه وتتولى المحلية بالشؤون المكلف

  : بالخصوص

 حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح - 

   المناظرة في المشاركة

  اإلختبارات سير على واإلشراف الملفات دراسة - 

  الجدارة حسب المترشحين ترتيب - 

  :(6)السادس الفصل

 طريق عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض

 يتضمن لم أو الســـريع البريد أو الوصول مضمون البريد

 ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل إليها المشار الوثائق جميع

 البريد ختم المناظرة لجنة وتعتمد القرار هذا من

  .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد

 المخول المترشحين قائمة تضبط : (7)السابع الفصل

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في ركةالمشا حق لهم

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس

 المشار الخارجية المناظرة تشتمل : (8)الثامن الفصل

  :مرحلتين على أعاله اليها

  : (أ) األولى المرحلة -1   

 ترتيبا للمناظرة للمترشحين األولي الترتيب يتم  

 عند عليه صلالمتح الشخصي للمجموع وفقا تفاضليا

 النحو على يحتسب والذي المناظرة في التسجيل

       :التالي

 * البكالوريا شهادة معدل) = الشخصي المجموع

 مقياس عدد) + (3* التخرج سنة معدل) + (1.5

  .(الجامعية الشهادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 مترشح لكل المسند العدد إحتساب كيفية ضبط يتم  

   :التالي النحو على معيار لكل لنسبةبا

  نقطة 30 األقصى العدد : األول المعيار - 1

  (1.5 * البكالوريا لشهادة النهائي المعدل ) 

  نقطة 60 األقصى العدد : الثاني المعيار - 2

  (3* التخرج لسنة النهائي المعدل )

  نقاط 10 األقصى العدد : الثالث المعيار - 3

  (الجامعية الشهادة ىعل الحصول سنة مقياس)

  :التالي بالجدول مبين هو ما حسب النقاط وتسند 

 من الجامعية الشهادة على الحصول النقاطأقدمية عدد
  الترشحات غلق تاريخ

  سنوات 5 من أقل         10

  سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من         8

  سنة 15 من وأقل سنوات 10 من         6

  قفو فما سنة 15        4 

 في الشفاهي االختبار إلجراء المترشحين دعوة يتم

 وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد مرات 10 حدود

 لمجموعهم وفقا للمترشحين التفاضلي الترتيب حسب

 المترشحيـــــن بين التساوي حالة وفي الشخصي

  سنا لألكبر األولوية تعطي

   :(ب) الثانية المرحلة -2

 البرنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي إختبار   

 لجنــــة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال إختيار يقع المناظرة،

 الســـــؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  اثنين على إليه يسند الذي العدد يقسم

  : يلي كما اإلختبار لهذا والضارب المحددة المدة تضبط

  يشفاه إختبار

  اإلختبار نوعية   المدة       النقاط عدد         الضارب

 20    (20) والعشرين(0)الصفر بين يتراوح عدد 1 
  التحضير       دقيقة

 20       (20) والعشرين(0)الصفر بين يتراوح عدد 
  العرض       دقيقة

        (20) والعشرين(0)الصفر بين يتراوح عدد  
  الحوار       دقيقة20

 او العربية باللغة اإلختبار يجرى :(9)التاسع لفصلا

  .المترشح إختيار حسب الفرنسية اللغة

 بالمشاركة مترشح ألي يسمح ال :(10)العاشر الفصل

 خمسين على يحرز لم إن الشفاهي االختبار في

  األولى المرحلة في فوق فما (50)نقطة
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 من أقل عدد كل عن ينتج :(11)عشر الحادي الفصل

 الشفـــاهي اإلختبار في (20) عشرين ىعل (10)

  المترشح قبول رفض

 المجموع إحتساب يقع :(12) عشر الثاني الفصل

  :كاآلتي المترشح قبل من عليه المتحصل

  الضارب و المرحلة حسب النقاط مجموع

 أ = األولى المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع
x 2  

 = ثانيةال المرحلة في عليه المتحصل النقاط مجموع

  x 1 ب

  (x 1 ب + x 2 أ) = النهائي الحاصل

 المناظرة لجنة تتولى : (13)عشر  الثالث الفصل

 الحاصل حسب تفاضليا ترتيبا المترشحين ترتيب

 يمكن الذين المترشحين في قائمتين وتقترح النهائي

  .نهائية بصفة قبولهم

  : األصلية القائمة -1

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء على تتضمن

 النهائي للحاصـــل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود وفي المترشح عليه تحصل الذي

  .للتناظر المعروضة

 المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل وإذا -2

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون النقاط من

  :التكميلية القائمة -3

 أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه اعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم والذين الناجحين المترشحين

  .عملهم

 القائمة نهائية بصفة تضبط : (14)عشر الرابع الفصل

 المقبولين للمترشحين التكميليــــــة والقائمة األصلية

  .البلدية رئيس قبل من الخارجية المناظرة في نهائيا

 العالية بلدية تقوم : (15)عشر الخامس الفصل

 المترشحين وإستدعاء األصلية بالقائمة بالتصريح

 أجل إنقضاء وبعد عملهم بمراكز  لإللتحاق الناجحين

 تاريخ من بداية تقدير أقصى على يوما (30) ثالثون

 على التنبيه دارةاإل ،تتولى األصلية بالقائمة التصريح

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين

 عملهم بمراكز اإللتحاق عليهم بأن بالتسليم اإلشعار

 يعتبرون أو يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في

 المترشحين قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين

 بالمترشحين تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين

 الترتيب حسب وذلك لتكميليةا بالقائمة المسجلين

  .التفاضلي

 على أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل وينتهي

  األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى

 بالجريدة القرار هذا ينشر : (16)عشر السادس الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية

  بلدية رئيس
  سالم بن حمادي

  

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

 2021 أوت 31  في مؤرخ 2021   لسنة 15 دعد قرار

 سبتمبر 01 في مؤرخ العالية بلدية رئيس بمن يتعلق

 باإلختبــــارات خارجية مناظــــرة بفتح يتعلق 2021

 بالسلك مدنية هندسة اختصاص أول مهندس إلنتداب

 بلدية لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك

  2021 سنة بعنوان العالية

  العالية بلدية سرئي إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29عـدد األساسي القانــــون وعلى

 بمجلـــة المتعلــــــق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى

 النظـــــــام بضبط المتعلـــــق 1983 ديسمبر

 المحلية والجماعات دولةال ألعوان العام األساسي

 وعلــــى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  .2011 سبتمبــــر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819عدد األمر وعلى 

 األساسي النظـــــام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك السلكب الخاص

  .تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى

  .العالية بلدية بإحداث

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى

 اإلنتـداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلديات والترسيم والترقية

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى

 بكيفـــية المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14عدد
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 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام تطبيق

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 سبتمبر 01 في المؤرخ العالية بلدية رئيس قرار وعلى

 اظرةالمن تنظــــيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 إختصاص  أول مهندس إلنتداب باإلختبارات الخارجية

 لمهندسي المشتـــــرك بالســـــلك مدنية هندسة

  . 2021 سنة بعنوان العمومية اإلدارات

  :يلي ما قرر 

 ديسمبر غرة يوم العالية ببلدية يفتح :(1)األول الفصل

 خارجيــــــــــة مناظــــرة الموالية واأليام 2021

 هندسة إختصاص أول مهندس إلنتداب اتباإلختبار

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك مدنية

  . 2021 سنة بعنوان

 سد المراد الخطط عدد حدد :(2)الثاني الفصل

  (01) واحدة بخطة شغورها

 01 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : (3)الثالث الفصل

  2021 نوفمبر

  بلدية رئيس  
  سالم حماديبن

  

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

  تينجة

  

 2021 فيفري 7  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 إلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة فتح بقرار يتعلق

  تقني

 إلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة بفتح يتعلق قرار

 التقني بالسلك مدنية هندسة إختصاص تقني 1 عدد

  تبالبلديا العمومية لإلدارات المشترك

  بلدية رئيس
  الثامري  سارة

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

 2021 فيفري 7  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 باإلختبارات الخارجية المناظرة تنظيم بقرار يتعلق

  تقني إلنتداب

 باإلختبارات الخارجية المناظرة بتنظيم يتعلق قرار

  مدنية هندسة إختصاص تقني 1 عدد إلنتداب

  بلدية رئيس
  لثامريا  سارة

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

  مدين زهرة

  

 سبتمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021

  . 2021 سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 سبتمبر 15 في مؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس من

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021

  . 2021 سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى نفص

  ، مدين زهرة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و

   ، المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى

   ، مدين زهرة بلدية ثباحدا المتعلق 1985 أفريل

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 2019 لسنة 291 عـــدد الحكومي االمر على و

 صيـــغ بضبـــط ــقالمتعل 2019 مارس 22 في المؤرخ

  ، بالبلديات الترسيم و الترقية و االنـتـــــداب اليـــــات و

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

  . المحلية الجماعات ترقية و النتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى

 و الخطط ترتيب و المهنية المدونة  تضمنالم

 المجلس لعملة الترقية و االنتداب شروط و المشموالت

  . البلديات و الجهوية

  : يلي ما قــــــرر

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد يضبط : وحيد فصل

 2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  : التالي الجدول بيانات حسب
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  : ثانيةال الوحدة ضمن ( 1

  الثانية الوحدة

      05 : الصنف

  01 : ترقيتهم المزمع للعملة الجملي العدد

 ) مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

50 %) : 01  

  00 : (% 50 ) باالختيار ترقيتهم المراد العملة عدد

    2021 سبتمبر 15 في مدين زهرة

  بلدية رئيس   
  المنصوري  سامي

  

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

 سبتمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021

  . 2021 سنة بعـنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 سبتمبر 15 في مؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس من

 من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021

  . 2021 سنة انبعـنو مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  ، مدين زهرة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و

   ، المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى

   ، مدين زهرة بلدية باحداث المتعلق 1985 أفريل

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد مراأل وعلى

 األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة عملة سلك أصناف

 مستويات و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  .النأجير

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 اليات و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام بضبط

  . المحلية الجماعات ترقية و النتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى

 و الخطط ترتيب و المهنية المدونة  المتضمن

 المجلس لعملة الترقية و االنتداب شروط و المشموالت

  . البلديات و الجهوية

 المتعلق 2021 سبتمبر 15 في لمؤرخا المقرر على و

 صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط

  . 2021 سنة بعنوان مدين زهرة ببلدية مباشرة أعلى

  : يلي ما قــــــرر

 مهنيّ  امتحان مدين زهرة ببلدية يفتح : األول الفصل

 و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

   : التالي جدولال لمقتضيات وفقا ذلك

  : الثانية الوحدة ضمن ( 1

  الخامس الصنف : إليها الترقية ستتم التي األصناف

 : مهني امتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

01  

 19 يوم المهنية االمتحانات تجرى : الثاني الفصل

  . الموالية األيام و 2021 نوفمبر

 19 يوم تالترشحــا قــائمة ختم يقع : الثالث الفصل

  . 2021 أكتوبر

    2021 سبتمبر 15 في مدين زهرة

  بلدية رئيس   
  المنصوري  سامي

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

 سبتمبر 14  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 المهني االمتحان لجنة بتركيبة بتعلق يتعلق 2021

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

  2021 سنة ـنوانبع مدين زهرة بلدية لفائدة

 سبتمبر 15 في مؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس من

 لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيبة يتعلق 2021

 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

 زهرة بلدية رئيس إن. 2021 سنة بعـنوان مدين زهرة
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 عدد القانون على و الدستور، على االطالع بعد ، مدين

 المتعلق 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29

 عدد القانون وعلى ، المحلية الجماعات مجلة بإصدار

 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق

 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

 تممته وأ نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية

 في المؤرخ 2011 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة

 لسنة 624 عدد األمر وعلى ، 2011 سبتمبر 23

 باحداث المتعلق 1985 أفريل 23 في المؤرخ 1985

 لسنة 2509 عدد األمر وعلى ، مدين زهرة بلدية

 النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر 18 المؤرخ 1998

 الجماعات و الدولة عملة بسلك الخاص األسـاسي

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات و المحلية

 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى.

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 و المحلية الجماعات و الدولة عملة سلك أصناف

 مستويات و اإلدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و.النأجير

 و صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

 ،وعلى بالبلديات الترسيم و الترقية و االنتداب اليات

 بضبط المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر

 النتداب المهنية االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام

  لمقررل الملحق وعلى. المحلية الجماعات ترقية و

 المدونة  المتضمن 2014 فيفري 24 في المؤرخ

 شروط و المشموالت و الخطط ترتيب و المهنية

 البلديات و الجهوية المجلس لعملة الترقية و االنتداب

 15 في المؤرخ مدين زهرة بلدية رئيس مقرر على و.

 لترقية مهني امتحان بفتح المتعلق 2021 سبتمبر

 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

 لجنة تتركب : األول الفصل: يلي ما قــــــرر. 2021

 صنف إلى صنف من العملة لترقية المهني االمتحان

 و السادة من مدين زهرة ببلدية مباشرة أعلى

-. اللجنة رئيس :ينوبه من او البلدية رئيس-: السيدات

 المنصوري صبيحة-عضو : للبلدية العام الكاتب

 توفيق-عضو : االعوان بشؤون مكلفة رةإدا مستكتب

 يمكن : الثاني عضوالفصل :  تقني مساعد المنصوري

 لم اخرين أعضاء تعيين اللجنة لرئيس االقتضاء عند

 االعمال بمختلف للقيام ذلك و القرار هذا يشملهم

 مدين زهرة . اللجنة أعضاء مشموالت من هي التي

    2021 سبتمبر 15 في

  بلدية رئيس  
  المنصوري  سامي

  

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

  تاجروين

  

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 بضبط يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  .2021 سنة وانبعن تاجروين بلدية لفائدة العمومية

              

 2021 أوت 26 في مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

 على اإلطـالع بعــد نتاجرويـــ بلديـــة رئيــس إن

   الدستور،

 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 لعموميةا

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1956 أكتوبر 5 في المؤرخ األمر وعلى

  .تاجروين بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي ظامالن 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

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، ترسيموال والترقية االنتداب

  يلـــي مـــا قـــرر

 بالملفات الداخلية المناظرات تنظم : األول الفصل

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 ألحكام وفقا تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

   .القرار هذا
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 الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن : الثاني الفصل

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى قيةللتر بالملفات

 في المترسمون التقنيون العمومية لإلدارات المشترك

 أقدمية سنوات (05) خمس شرط فيهم والمتوفر رتبهم

   .الترشحات ختم تاريخ من رتبتهم في األقل على

 بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 تاجروين ديةبل رئيس من بقرار أعاله إليها المشار

 تاجروين بلدية إلى بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة

   : القرار هذا ويضبط سواهم دون

   .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 طريق عن الترشح ملفات تقدم : الرابع الفصل

 لضبطا بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل

 إليها المشار للمناظرات الترشح ملفات وتشمل للبلدية

   : التالية الوثائق على أعاله

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   العمومية، الوظيفة

 في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالية، الرتبة

 حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .باألمر للمعني اريةإد

   العلمية، الشهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 التأدبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت وشهادة

 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبية عقوبة أي

    المناظرة، فتح لسنة السابقة

 أو التكوينية وراتالد شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 من تنظيمها وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

   تقني، رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

   .اإلرسال تاريخ معرفة على دليال

 الداخلية المناظرة انلج تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 بلدية رئيس من مقررات بمقتضى أعاله إليها المشار

   : بالخصوص اللجنة هذه وتتولى تاجروين

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم-

   .الغرض في المحددة

   .قبولهم يمكن الذين شحينالمتر قائمة اقتراح-

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى السادس الفصل

 - 0) والعشرين الصفر بين يتراوح تقييمي عدد إسناد

 وانضباطه بعهدته المنوطة للمهام أدائه عن يعبر (20

    .لعمله أدائه في وإتقانه

 ملفات تقييم مقاييس تضبط : السابع الفصل

   : يلي كما المترشحين

   للمترشح، العامة ميةاألقد-

   للمترشح، الرتبة في األقدمية-

   لمترشح، التعليمي المستوى أو الشهائد-

 من فيهما المرخص أو المنظمين والملتقيات التكوين-

   تقني، رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

   والمواظبة، السيرة-

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل إليه والمشار للمترشح

 (0) الصفر بين يتراوح عدد مقياس كل إلى ويسند

 بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين

   .المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 هذا ألحكام طبقا عليها المعروضة الملفات تقييم أعاله

 باالعتماد الجدارة حسب رشحينالم وترتيب القرار

 تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد مجموع على

 من المجموع نفس على مترشحين عدة أو مترشحان

 تساوت وإذا الرتبة في ألقدمهم األولوية تكون النقاط

   .سنا ألكبرهم األولوية تعطى األولوية هذه

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في نهائيا

   .المناظرة لجنة من وباقتراح تاجروين بلدية

 الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر : العاشر الفصل

   .التونسية للجمهورية

  ................. في تاجروين

  بلدية رئيس
  جاللي  طارق
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 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 بتركيبة يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ قرارب يتعلق

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة

   

 أوت 26 في مؤرخ تاجرويـن بلديـة رئيس من قرار

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة يبةبترك يتعلق 2021

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

 على اإلطـالع بعــد تاجرويـــن بلديـــة رئيــس إن

   الدستور،

 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 العمومية

 نةلس 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1956 أكتوبر 5 في المؤرخ األمر وعلى

  .تاجروين بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    

 صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات

 2021 أوت 26 في المؤرخ البلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة يمتنظ كيفية بضبط المتعلق

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية  بالملفات

  ،2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 أوت 26 في المؤرخ تاجروين بلدية رئيس قرار وعلى

 بالملفات الداخلية المناظرة بفتح المتعلق 2021

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

   ،2021 سنة بعنوان العمومية داراتلإل

      

  يلـــي مـــا قـــرر

 بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 بالمرجع إليه مشار قرار بمقتضى والمفتوحة 2021

   : السادة من 2021 أوت 26 في المؤرخ هأعال

   .رئيس بصفة :      ينوبه من أو البلدية رئيس-

 بصفة : العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب-

  .عضو

 بصفة :  ينوبه من أو البلدية الشؤون دائرة رئيس-

   .عضو

 رئيس أو بالبلدية اإلدارية الشؤون مصلحة رئيس-

   .عضو بصفة : األعوان مصلحة

    الترقية رتبة عن تقل ال رتبة في السلك عن ممثل-

   عضو بصفة :   

 اللجنة لرئيس االقتضاء عند يمكن  : الثاني الفصل

 وذلك القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء تعيين

 لالستعانة أو للجنة الموكولة المهام بمختلف للقيام

  .المناظرات مجال في لخبرتهم نظارا بهم

  ................. في روينتاج

  بلدية رئيس
  جاللي  طارق

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 بضبط يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 العملة إلدماج المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية

 إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين

 بعنوان تاجروين بلدية لفائدة المشترك اإلداري سلكبال

 أوت 26 في مؤرخ قرار      تاجرويـن بلديـــة   2021

 االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج المهني

 لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

 مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من مقرر  .تاجروين بلدية

 وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 26 في

 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج المهني االمتحان

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و
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 إن  .تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 على طـالعاإل بعــد تاجرويـــن بلديـــة رئيــس

 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى      الدستور،

 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

 لسنة 112 عدد القانون وعلى     المحلية، الجماعات

 بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام

 اإلدارية الصبغة ذات موميةالع والمؤسسات المحلية

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

  .ديسم 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

  

 كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ قرار

 العملة إلدماج المهني االمتحان وبرنامج تنظيم

 إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين

   .تاجروين بلدية لفائدة المشترك دارياإل بالسلك

 أوت 26 في مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من مقرر

 االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021

 في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج المهني

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

  .تاجروين بلدية لفائدة العمومية

 على اإلطـالع بعــد تاجرويـــن بلديـــة رئيــس إن

   الدستور،

 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 ماعاتوالج الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1956 أكتوبر 5 في المؤرخ األمر وعلى

  تاجروين، بلدية بإحداث

 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلـى   

 بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985 أكتوبر 05

  الموظفين، إطارات ضمن العملة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلـى   

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلـى العموميـة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك

 عدد راألم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    

 صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في ؤرخالم

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات

      

   : يلـــي مـــا قـــرر

 وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل

 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج المهني االمتحان

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و

  .تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات ركالمشت

 المهني االمتحان في يشارك أن يمكن : 2 الفصل

   : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة في لإلدماج

   األقل، على الخامس بالصنف والمرتبون-

 في سنوات (5) خمس األقل على قضوا والذين-

   ت،الترشحا ختم تاريخ عند الفعلية المدنية الخدمة

 وأتموا االبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين-

  .الثانوي التعليم من األقل على الثالثة السنة بنجاح

 على األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو-

   .األقل

 بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو-

   .أعاله إليه المشار

 أعاله إليه مشارال المهني االمتحان يفتح : 3 الفصل

 بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة البلدية رئيس من بقرار

   .سواهم دون تاجروين بلدية إلى

   : القرار هذا ويضبط

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ-

  .االختبارات إجراء تاريخ-

 بقرار المهنية االمتحانات لجنة تركيبة تضبط : 4 الفصل

   .والبيئة المحلية الشؤون وزير نم

 المهني لالمتحان المترشحين على يجب : 5 الفصل

 لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليه المشار

   : التالية بالوثائق مصحوبة تاجروين بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص-

 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية
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 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا يكونو المترشح

   .ينوبه من أو اإلدارة

 الوظيفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   .العمومية

 باألمر المعني ترسيم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .صنفه في

 بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 6 الفصل

 بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة غلق

   .الوصول أو اإلرسال تاريخ معرفة على دليال الضبط

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : 7 الفصل

 قبل من نهائية بصفة المهني االمتحان في المشاركة

   .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية رئيس

 االختبارات على المهني االمتحان يشتمل : 8 الفصل

   : التالية

 ألعوان المهنية الحياة حول العامة افةالثق في اختبار-1

   .الدولة

   : إما يتعلق المترشح اختيار حسب تطبيقي اختبار-2

  الموظفين في بالتصرف-

  العتاد في التصرف أو-

   المالي بالتصرف أو-

   .لهذا المصاحب بالملحق االختبارات برنامج ضبط

   : باآلتي اختبارمفصلة لكل المحددة والضوارب المدة

   والضارب المدة االختبار نوعية

   1 ساعتان العامة الثقافة في اختبار

   : إما يتعلق المترشح اختيار حسب تطبيقي اختبار

   الموظفين في بالتصرف *

   العتاد في التصرف أو *

  .المالي بالتصرف أو *

 أو العربية باللغة سواء االختبارات تجرى : 9 الفصل

  .المترشح اختيار حسب الفرنسية اللغة

 إثنين مصححين على االختباران يعرض : 10 الفصل

 (0) الصفر بين يتراوح مرقم عدد اختبار كل إلى ويسند

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون (20) والعشرين

   .الممنوحين للعددين الحسابي

 األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان وإذا

 مصححين قبل من االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون آخرين اثنين

   .األخيرين الممنوحين للعددين الحسابي

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

   .صاحبه رفض (20) العشرين

 ألي النهائي بالقبول التصريح يمكن ال : 12 الفصل

 يقدر النقاط من مجموع على يحرز لم إن مترشح

 لمجموع بالنسبة األقل على نقطة (20) رينبعش

   .االختبارات

 من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن

 ألقدمهم األولوية تكون االختبارات لكل بالنسبة النقاط

 األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت فإذا الصنف، في

   .سنا ألكبرهم

 المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال : 13 الفصل

 وال نشريات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طيلة

 لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي وال مذكرات

   .ذلك خالف المناظرة

 تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج : 14 الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 وإلغاء االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها التي اراتاالختب

 إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس

 رئيس من قرار بمقتضى التحجير هذا ويقع الحق

 تقرير إعداد ويقع االمتحان لجنة من وباقتراح البلدية

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل

   .الغش محاولة أو الغش

 المقبولين المترشحسن قائمة ضبطت : 15 الفصل

 لجنة من وباقتراح البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة

   .المناظرة

 الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر : 16 الفصل

  .التونسية للجمهورية

  ................. في تاجروين

  بلدية رئيس
  جاللي  طارق

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج مهني امتحان

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و
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 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

     تاجرويـن بلديـــة         

               

 امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ قرار

 في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج مهني

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

   .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة العمومية

 أوت 26 في مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من مقرر

 العملة ماجإلد مهني امتحان بفتح يتعلق 2021

 إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية

   الدستور، على اإلطـالع بعـد تاجرويـن بلدية رئيـس إن

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    

 الجماعات بمجلة علقالمت 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية،

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى    

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1956 أكتوبر 5 في المؤرخ األمر وعلى    

  تاجروين، بلدية بإحداث

 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلـى   

 بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985 أكتوبر 05

  الموظفين، إطارات ضمن العملة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى    

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر 18

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى    

 صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات

 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى    

 النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في المؤرخ

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي

  العمومية،

 26 في المؤرخ تاجروين بلدية رئيس قرار وعلى    

 االمتحان وبرنامج تنظيم بكيفية المتعلق 2021 أوت

 في 7و 6و 5 لألصناف تمينالمن العملة إلدماج المهني

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

     .العمومية

  يلـــي مـــا قـــرر

 23 يوم ولفائدتها تاجروين ببلدية يفتح : األول الفصل

 إلدماج مهني امتحان الموالية واأليام 2021 نوفمبر

 مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رةإدا

    .2021 سنة بعنوان

 08 بـ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   

 أكتوبر 23 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل

2021   

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 4 الفصل

   .المحلية للجماعات

  ................. في تاجروين      

    تاجروين بلدية رئيس

 طارق                                                      

  جاللي

  بلدية رئيس
  جاللي  طارق

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 أول تقني رتبة ىإل للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية

   

 2021 أوت 26 في مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

   .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة

 على اإلطـالع بعــد تاجرويـــن بلديـــة رئيــس إن

   الدستور،
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 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 ساسياأل النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

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

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1956 أكتوبر 5 في المؤرخ األمر وعلى
  .تاجروين بلدية بإحداث

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

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع
   ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 ارسم 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 أوت 26 في المؤرخ تاجروين بلدية رئيس قرار وعلى

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

   2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  يلـــي مـــا قـــرر

 12 يوم ولفائدتها تاجروين ببلدية يفتح : األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
   .(1) حدبـوا

 أكتوبر 12 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل
2021.   

  ................. في تاجروين

  بلدية رئيس
  جاللي  طارق

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية

 2021 أوت 26 في مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

   .2021 سنة بعنوان روينتاج بلدية لفائدة

 2021 أوت 26 في مؤرخ تاجروين بلدية رئيس من مقرر

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .2021 سنة بعنوان تاجروين بلدية لفائدة

 على اإلطـالع بعــد تاجرويـــن بلديـــة رئيــس إن

   الدستور،

 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 إلداريةا الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1956 أكتوبر 5 في المؤرخ األمر وعلى
  .تاجروين بلدية بإحداث

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

 وعلى العمومية لإلدارات المشترك التقني لسلكبا
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع
   ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 26 في المؤرخ تاجروين بلدية رئيس قرار وعلى    
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021 أوت

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
   2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني

  يلـــي مـــا قـــرر

 12 يوم ولفائدتها تاجروين ببلدية يفتح : األول الفصل
 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية

  2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات
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 شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

   .(1) بـواحد

 أكتوبر 12 يوم الترشحات ختم يقع : الثالث الفصل

2021.   

  ................. في تاجروين

  بلدية رئيس
  جاللي  طارق

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

  الكبرى القلعة

  

 2021 أوت 17  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 التعريف مجال في سلطة بتفويض يتعلق بقرار يتعلق

 المدنية الحالة و لألصل النسخ مطابقة و باإلمضاء

  .الزواج عقود إبرام باستثناء

  : اإلطالع بعد الكبرى القلعة يةبلد رئيـس إن

 1921 فيفري 19 في المؤرخ العلي األمر على

  ، الكبرى القلعة بلدية بإحداث المتعلق

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القـــانون على و

 مجلة بإصدار المتعلق و 2018 ماي 09 في المؤرخ

  منها، 265 الفصل خاصة و المحلية الجماعات

 غرة في المؤرخ 1957 نةلس 3 عدد القانون على و

 على و المدنية الحالة بتنظيم المتعلق 1957 أوت

  تممته، أو نقحته التي النصوص جميع

 أول في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و

 و           باإلمضاء التعريف بتنظيم المتعلق 1994 أوت
 المتمم و المنقح لألصل النسخ بمطابقة اإلشهاد

 مارس أول في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون

1999،   

 البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و

  ، 2018 جويلية 03 بتاريخ المنعقدة المنتخب

  ، خليج أمين للسيد اإلداري الملف على و

  يلــــــي مـــا قـــرر

 إلى الكبرى القلعة بلدية رئيس فـوّض : األول الفصل

 سلطته تقني، نعو رتبتـه خليج، أمين السـيد

 النسخ بمطابقة باإلشهاد و باإلمضاء بالتعريف المتعلقة

   الـزواج عقـود إبـرام بإستثنـاء المدنيـة بالحالة و لألصل

 مضي بعد النفاذ حيز القرار هذا يدخل : الثاني الفصل

 الرسمية بالجريدة نشره تاريخ من أيام خمسة

  . المحلية للجماعات

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية لعاما الكاتب : الثالث الفصل

  . القرار

  2021 أوت 18 في، الكبرى القلعة

  

  بلدية رئيس
  الورجيني  سالم

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

  سوسة - الزهور

  

 2021 سبتمبر 7  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 التي المنطقة حدود على المصادقة بقـــرار يتعلق

 – الزهور لبلدية العمرانية التهيئة مثال  إعداد اقتضت

  سوسة

  ، سوسة الزهور بلدية رئيس إن

   : على إطالعه بعد

 139 و 132 الفصلين وخاصة التونسي الدستور
  . المحلية بالجماعات المتعلقين

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون
 وخاصة المحلية بالجماعات المتعلق 2018 ماي 09

   . 239 و 114 ،04 عدد الفصول

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد انونالق

  . والتعمير الترابية التهيئة مجلة بإصدار والمتعلق 1994

 المتعلق 1985 أفريل  05 في المؤرخ 559 عدد االمر
  .الزهور بلدية بإحداث

 ديسمبر 21 في المؤرخ سوسة والي السيد قرار 
 التفصيلي التهيئة مثال على بالمصادقة المتعلق 1998
   الزهور لبلدية

 المتعلق 2016 لسنة 602 عدد الحكومي االمر
  . البلديات لبعض الترابية بالحدود

 25 في مؤرخ 2020 لسنة  926عدد الحكومي االمر

 االدارات تنسيق اجراءات بضبط  المتعلق 2020 نوفمبر

 والمنشات المؤسسات و الخارجية ومصالحها المركزية

 أمثلة مراجعة أو إعداد مجال في البلديات مع العمومية

   . عليها والمصادقة العمرانية التهيئة
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 31 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر 
 التهيئة مثال اعداد مبدأ بإقرار المتعلقة 2007  جويلية

   العمرانية

 30 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر 
 التي المناطق تحديد على المصادقة حول 2008 ماي

   . العمرانية  التهيئة مثال اعداد تقتضي

 28 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر 
  . 2018 جوان

 البلدي للمجلس االولى العادية الدورة جلسة محضر 

 دراسة باستئناف المتعلق 2020 فيفري 26 بتاريخ

  . العمرانية التهيئة مثال اعداد

 جمعاتالت بحصر المكلفة الوطنية اللجنة جلسة محضر 

 األراضي حساب على العمرانية والتوسعات السكانية

  . 2020 اكتوبر 27 بتاريخ الزهور لبلدية  الفالحية

 2021 اوت 17 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس مداولة

 تحديد قرار استصدار على بالمصادقة والمتعلقة

 العمرانية التهيئة مثال إعداد تقتضي التي المناطق

  . الزهور لبلدية

  يــــلي مـــا ـــررق

 تحديد قرار على المصادقة تمت : االول الفصل

 العمرانية التهيئة مثال اعداد اقتضت التي المنطقة

 الهندسي بالمثال المبينة للحدود طبقا الزهور لبلدية

  . القرار لهذا المصاحب

 إعداد اقتضت التي المنطقة حددت : الثاني الفصل

 ، سوسة – الزهور لبلدية العمرانية التهيئة مثال

 الفني بالمثال ، االحمر باللون المبينة بالحدود

   : التالية النقاط من والمتكونة القرار لهذا المصاحب

 - س - ز - ر -  ذ - د - خ  - ح -ج - ث  -ت  - ب – أ "

  " ع - ظ – ط – ض  -ص  - ش 

 ( IGN ) التربيعية االحداثيات نظام حسب والمعرفة

   : كاألتي وهي

 ( باألمتار ) س احداثياتY ( باألمتار ) ي اثياتاحد

xالنقاطPOINT  

  Aأ277133562820

  Bب278060560917

  Cت277370560665

  Dث277158560621

  Eج276945560624

  Fح276859560635

  Gخ276726560669

  Hد276564560727

   Iذ276572560923

  Gر276185561189

  Kز276306561414

  Lس276540561792

  Mش276384562595

  Nص276302563480

  Oض277245564199

  Pط277477564694

  Rظ277469563523

  Sع277519563502

 من 04 عدد الفصل لمقتضيات تطبيقا : الثالث الفصل

 القرار هذا يعلق 2020 لسنة 926 عدد الحكومي االمر

 بلوحة واحد شهر لمدة الفني بالمثال مصحوبا

  . الزهور بلدية بمقر االعالنات

 سوسة– الزهور لبلدية العام لكاتبا : الرابع الفصل

  . القرار هذا بتنفيذ مكلف

  بلدية رئيس  
  إبراهيم بن  يوسف

  

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

 2021 سبتمبر 7  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 التي المنطقة حدود على المصادقة بقــــــــرار يتعلق

 – الزهور لبلدية العمرانية التهيئة مثال  إعداد اقتضت

  سوسة

  ، سوسة الزهور بلدية رئيس إن

   : على إطالعه بعد

 139 و 132 الفصلين وخاصة التونسي الدستور

  . المحلية بالجماعات المتعلقين

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون

 وخاصة المحلية بالجماعات المتعلق 2018 ماي 09

   . 239 و 114 ،04 عدد الفصول

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون

  . والتعمير الترابية التهيئة مجلة بإصدار والمتعلق 1994
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 المتعلق 1985 أفريل  05 في المؤرخ 559 عدد االمر

  .الزهور بلدية بإحداث

 ديسمبر 21 في المؤرخ سوسة والي السيد قرار 

 التفصيلي التهيئة مثال على بالمصادقة المتعلق 1998

   الزهور لبلدية

 المتعلق 2016 لسنة 602 عدد الحكومي مراال

  . البلديات لبعض الترابية بالحدود

 25 في مؤرخ 2020 لسنة  926عدد الحكومي االمر

 االدارات تنسيق اجراءات بضبط  المتعلق 2020 نوفمبر

 والمنشات المؤسسات و الخارجية ومصالحها المركزية

 مثلةأ مراجعة أو إعداد مجال في البلديات مع العمومية

   . عليها والمصادقة العمرانية التهيئة

 31 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر 

 التهيئة مثال اعداد مبدأ بإقرار المتعلقة 2007  جويلية

   العمرانية

 30 بتاريخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر 

 التي المناطق تحديد على المصادقة حول 2008 ماي

   . العمرانية  التهيئة مثال اعداد تقتضي

 28 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر 

  . 2018 جوان

 البلدي للمجلس االولى العادية الدورة جلسة محضر

 دراسة باستئناف المتعلق 2020 فيفري 26 بتاريخ

  . العمرانية التهيئة مثال اعداد

 التجمعات بحصر المكلفة الوطنية اللجنة جلسة محضر 

 األراضي حساب على العمرانية توسعاتوال السكانية

  . 2020 اكتوبر 27 بتاريخ الزهور لبلدية  الفالحية

 2021 اوت 17 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس مداولة

 تحديد قرار استصدار على بالمصادقة والمتعلقة

 العمرانية التهيئة مثال إعداد تقتضي التي المناطق

  . الزهور لبلدية

  ييــــل مـــا قـــرر

 تحديد قرار على المصادقة تمت : االول الفصل

 العمرانية التهيئة مثال اعداد اقتضت التي المنطقة

 الهندسي بالمثال المبينة للحدود طبقا الزهور لبلدية

  . القرار لهذا المصاحب

 إعداد اقتضت التي المنطقة حددت : الثاني الفصل

 ، سوسة – الزهور لبلدية العمرانية التهيئة مثال

 الفني بالمثال ، االحمر باللون المبينة الحدودب

   : التالية النقاط من والمتكونة القرار لهذا المصاحب

 - س - ز - ر -  ذ - د - خ  - ح -ج - ث  -ت  - ب – أ "

  " ع - ظ – ط – ض  -ص  - ش 

 ( IGN ) التربيعية االحداثيات نظام حسب والمعرفة

   : كاألتي وهي

 ( باألمتار ) س احداثياتY ( باألمتار ) ي احداثيات

xالنقاطPOINT  

  Aأ277133562820

  Bب278060560917

  Cت277370560665

  Dث277158560621

  Eج276945560624

  Fح276859560635

  Gخ276726560669

  Hد276564560727

   Iذ276572560923

  Gر276185561189

  Kز276306561414

  Lس276540561792

  Mش276384562595

  Nص276302563480

  Oض277245564199

  Pط277477564694

  Rظ277469563523

  Sع277519563502

 من 04 عدد الفصل لمقتضيات تطبيقا : الثالث الفصل

 القرار هذا يعلق 2020 لسنة 926 عدد الحكومي االمر

 بلوحة واحد شهر لمدة الفني بالمثال مصحوبا

  . الزهور بلدية بمقر االعالنات

 سوسة– الزهور لبلدية العام الكاتب : الرابع الفصل

  . القرار هذا بتنفيذ مكلف

  بلدية رئيس  
  إبراهيم بن  يوسف

  

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

  لمطة
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 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق

  ( مدنية هندسة) تقني إلنتداب باإلختبارات

  لمطــة بلديــة رئيــس إن

  التونسي، الدستور على طالعاإل بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-

 مجلة بإصدار المتعلق ،2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-

 العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 مؤسسـاتوال المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسـوم وخاصّة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 فـي المـؤرّخ 2011 لسنـة

 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمـر وعلى-

  لمطة، بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفـريل

 13 في مؤرخال 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى-

 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

 حاملي لتمكين إحتسابها كيفية وضبط القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  العمومي، القطاع في لإلنتداب

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى-

 الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 1998 فريلأ

 وعلى العموميّة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة ونقحته تّممته التي النصوص جميع

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر وعلى-

 رتب درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1999 افريل

 ومستويات العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك

 2019 لسنة 1240 عدد باالمر والمتمم المنقح التأجير

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر وعلى-

 التقني السلك تأجير نظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 باألمر والمتمم منقحال العمومية لإلدارات المشترك

 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد

2019،  

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 ومناظرة لإلنتداب باإلختبارات الخارجية المناظرة

 اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل إلى الدخول

  العمومية،

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر ىوعل-

 وأليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 البلدي المجلــس تنصـيب جلسة محضـر وعلى-

 عادل السيد وإنتخاب 2018 جوان 28 بتــاريخ بلمطة

 النيابية للفترة البلدي للمجـلس رئيسا السنوسي

2018 /2023،  

 لمطة بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات وعلى-

  .2021 لسنة

  /   يلـي مـا   قـرر /

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط :األول الفصل-

 هندسة) تقني رتبة في لإلنتداب باإلختبارات الخارجية

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنية

  .القرار هذا ألحكام وفقا لمطة بلدية لفائدة

 تقني إلنتداب الخارجية المناظرة تفتح :02 الفصل-

 المشترك التقني بالسلك (مدنية هندسة إختصاص)

   :على المحرزين للمترشحين العمومية لإلدارات

 العليا المعاهد قبل من مسندة سامي فني شهادة-1

 الوطني المعهد قبل من أو التكنولوجية للدراسات

 معترف شهادة أو والتكنولوجيا قيةالتطبي للعلوم

   لها، بمعادلتها

 المرحلة من تقنية صيغة ذات علمية شهادة أو-2

 بمعادلتها معترف شهادة أو العالي التعليم من األولى

   لها،

 الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوينية شهادة أو-3

  سنة، (40) أربعين سنهم تتجاوز لم والذين

 التسجيل تاريخ من ايةبد القصوى السن تقدير ويتم

 المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغيل بمكتب

 هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

 في المترشح تسجيل عدم صورة وفي التسجيل،

 غرة يوم القصوى السن تقدير يتم التشغيل مكتب

  .المناظرة فيها تفتح التي السنة من جانفي

 إليها المشار لخارجيةا المناظرة تفتح :03 الفصل-4

   :القرار هذا ويضبط لمطة، بلدية رئيس من بقـرار أعاله،

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات، قائمة ختم تاريخ•
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  .المناظرة فتح تاريخ•

 للمناظرة المترشحين على يجب :04 الفصل-5

 عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها المشار

 إستمارة سحب ثم للغرض معدال اإللكتروني الموقع

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالها أو الترشح

 فتح بقرار عليه المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة

   :التالية الوثائق

   :للمناظرة الترشح عند  (أ

    لمطة، بلدية رئيس السيد باسم ترشح مطلب•

 الموقع من وسحبها تعميرها يتم ترشح إستمارة•

 العمومية المناظرات لبوابة اإللكتروني

(www.concours.gov.tn)،   

   الوطنية، التعريف بطاقة من نسخة•

 بالنسبة مصحوبة العلمية الشهادة من مصورة نسخة•

   معادلة، بشهادة األجنبية الشهائد إلى

 المترشح سمإ يحمالن البريد معلوم خاصان ظرفان•

  وعنوانه،

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت شهادة•

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب يأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  باألمر، للمعني ىالقصو القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال•

 قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدية المركزي الضبط

  .الترشحات

  :المناظرة في النجاح بعد (ب

 يمض لم أصلي العدلية السوابق سجل من مضمون•

   أشهر، (3) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على

 تسليمه تاريخ على ضيم لم أصلي والدة مضمون•

   أشهر، (3) ثالثة من أكثر

   حديثان، شمسيتان صورتان•

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة•

   يعادلها،

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة•

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة

 املبك وطفيته ليمارس المفروضة والذهنية البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

   للصحة،

 عن يصل لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :05 الفصل

 لم أو السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق

 الفقرة الرابع الفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن

 البريد ختم المناظرة لجنة وتعتمد القرار هذا من "أ"

  .الترشح ملف إرسال ريختا لتحديد

 لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :06 الفصل

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة الحق

   .المناظرة لجنة من وإقتراح البلدية رئيس

 المشار الخارجية المناظرة على تشرف :07 الفصل

 المكلف الوزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها

 بلدية رئيس من وبإقتراح والبيئة لمحليةا بالشؤون

   :بالخصوص اللجنة هذه وتتولى لمطة

 الحق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح-1

   المناظرة، في المشاركة

 اإلختبارات سير على واإلشراف الملفات دراسة-2

   والشفاهية، الكتابية

  الجدارة، حسب المترشحين ترتيب-3

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح-4

 إليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل :08 الفصل

   :التالية اإلختبارات على أعاله

   األولي القبول إختبار-

   النهائي القبول إختبار-

   :يلي كما اإلختبارات هذه إجراء يتم 

   :األولي القبول إختبار-1

  تقني، موضوع حول كتابي إختبار•

  ساعات، 03 المدة•

  .2 اربالض•

 حسب الفرنسية أو العربية باللغة اإلختبار هذا ويجرى

  المترشح، إختيار

 القبول إختبار في الناجحين المترشحين إعالم يتم-

 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتيب طريق عن األولي

 النهائي القبول إختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في

   وتاريخه،

 لهذا المصاحب الملحقب األولى اإلختبار برنامج يضبط-

  .القرار
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   :النهائي القبول إختبار-2

 البرنامج من يأخذ موضوع حول شفاهي إختبار-

 اللجنة أعضاء مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال إختيار يقع المناظرة

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة

   إثنين، على إليه يسند الذي العدد

 كما الضوارب و االختبار لهذا المحددة المدة تضبط-

   :يلي

  الضارب النقاط عدد المدة شفاهي :اإلختبار نوعية

   دقيقة 20 التحضير-

  

   دقيقة 20 العرض-

   دقيقة 20 الحوار-

  (20) والعشرين (0) الصفر بين يتراوح دقيقة 20

1  

 رنسيةالف اللغة أو العربية باللغة اإلختبار هذا ويجرى

  .المترشح إختيار حسب

 إثنين مصححين على اإلختبارات تعرض :09 الفصل

 (0) الصفر بين يتراوح عدد إختبار كل إلى ويسند

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون (20) والعشرين

 كان إذا ما صورة وفي المسندين للعددين الحسابي

 ةإعاد تتم نقاط (4) األربعة يفوق العددين بين الفارق
 ويكون آخرين إثنين مصححين قبل من اإلختبار إصالح

 للعددين الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد

  .األخيرين

 الستة دون عدد على الحصول عن ينتج :10 الفصل

 األولي القبول إختبار في (20) عشرين على (06)

  .المترشح قبول رفض

 في الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم :11 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولي القبول تبارإخ

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال :12 الفصل

 الثالثين يساوي النقاط مجموع على يتحصل لم إن

 اإلختبارين مجموع إلى بالنسبة األقل على نقطة (30)

   .(والكتابي الشفاهي)

 من المجموع نفس على أكثر أو مترشحان تحصل وإذا

 ألكبرهم األولوية تكون اإلختبارات جميع في طالنقا

  .سنا

 المترشحين تصرف تحت يكون أن يمكن ال :13 الفصل

 وال نشريات وال كتب ال اإلختبارات إجراء مدة طيلة

 لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي وال مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة

 بصفة ضبطه تم غش عملية كل عن ينتج :14 الفصل

 طرد العام للحق الجزائية التتبعات عن زيادة يةقطع

 التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من حاال المترشح

 سنوات خمس لمدة المشاركة من وحرمانه أجراها

 هذا ويتم الحق إداري إمتحان أو مناظرة كل في (05)

 تقرير إعداد ويتم لذلك المؤهلة السلطة من الحرمان

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم قبل من مفصل

  .الغش محاولة أو الغش

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :15 الفصل

 اإلختبار لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 المترشحين في قائمتين وتقترح والشفاهي الكتابي

  .نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين

   :األصلية القائمة *أ

 في نهائيا ولينالمقب المترشحين أسماء تتضمن

 الذي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود وفي المترشح عليه تحصل

  .للتناضر المعروضة

   :التكميلية القائمة *ب

 أقصى على %50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم والذين الناحجين المترشحين

  .عملهم

 األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط :16 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية والقائمة

 (مدنية هندسة) تقني إلنتداب الخارجية المناظرة

 قبل من العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .لمطة بلدية رئيس

 األصلية بالقائمة بالتصريح البلدية تقوم :17 الفصل

 وبعد عملهم بمراكز لإللتحاق بها المسجلين وإستدعاء

 بداية تقدير أقصى على يوما (30) ثالثون أجل إنقضاء

 اإلدارة تتولى األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه

 اإللتحاق عليهم بأن بالتسليم شعاراإل مع الوصول

 (15) عشرة خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز
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 قائمة من ويحذفون للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما

 تعويضهم ويتم المناظرة في الناجحين المترشحين

 وذلك التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

 بالقائمة العمل وينتهي التفاضلي الترتيب حسب

 من تقدير أقصى على أشهر (06) ستة كميليةالت

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :18 الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  السنوسي  عادل

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

 2021 أوت 30  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 إلنتداب مهنيال اإلختبار لجنة تركيبة بقرار يتعلق

  منظف

  بلـمطــــــــــــــة بلديــــــــة رئيــــــــس إنّ 

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-

 مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلية، الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-

 العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 سمبردي

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـــدد المرســـوم وخــاصّــــة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤرّخ 2011 لسنة

 08 في المؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-

  لمطة، بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى-

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحليّة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  اإلداريّة، الصبغة ذات العموميّة والمؤّسسات

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى-

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة سلك أصناف

 ومستويات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  التأجير،

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 المتعلّق 2014 فيفري 24 في المؤرّخ المقرّر وعلى-

 المهنيّة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

 الجهويّة المجالس الوزارة، عملة وترقية النتداب

  والبلديّات،

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-

 والمشموالت طالخط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واإلنـتـداب الترقية وشروط

  والبلديات،

 بقتح المتعلق 2021 أوت 31 في المؤرخ القرار وعلى-

 األولى الوحدة من عامل 01 عدد إلنتداب مهني إختبار

  لمطة، بلدية لفائدة

 البلدي المجلــس تنصـيب جلسة محضـر وعلى-

 عادل السيد وإنتخاب 2018 جوان 28 بتــاريخ بلمطة

 النيابية للفترة البلدي للمجـلس رئيسا السنوسي

2018 /2023،  

 بلدية أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور وعلى-

  لمطة،

 لمطة بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات وعلى-

  .2021 سنة بعنوان

  / يلـي مـا قـرر /

 إلنتداب المهنيّ  اإلختبار لجنة تتركّب   :األول الفصل-

 من األولى الوحدة من لمطة ببلديّة عامل 01 عدد

  :الّسادة

   اللجنة رئيس :البلديـــة رئيــــــس•

  عضـــو :للبلدية العام الكاتب•

 بالتصرف مكلف :أول تقني :خـلـيـــــل وفــــــاء•

  عضوة :المالي

 بالتصرف مكلف :مساعد متصرف :سـالم الحـاج حنـان•

   عضوة :البشرية الموارد في

  عضو :عالية كفاءة ذو عامل :بـــوسريح محمــد•

 اللجنة لرئيس اإلقتضاء عند يمكن : الثاني   الفصل-

 وذلك القرار هذا يشملهم لم آخرين أعضاء تعيين

 لإلستعانة أو للجنة المناطة األعمال بمختلف للقيام

    .مالحظ بصفة أو المناظرات مجال في لخبرنهم بهم

                                                                

  بلدية رئيس                                        

  السنوسي  عادل
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------------------  

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

  تقني إلنتداب خارجية مناظرة بفتح يتعلق

   لمطــة بلديــة رئيــس إن

  التونسي، الدستور ىعل اإلطالع بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-

 مجلة بإصدار المتعلق ،2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-

 العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسـات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسـوم وخاصّة تممته أو نقحته التي

  ،2011 سبتمبر 23 فـي المـؤرّخ 2011 لسنـة

 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمـر وعلى-

  لمطة، بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفـريل

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى-

 السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006 أفريل

 حاملي لتمكين إحتسابها كيفية وضبط القصوى

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

  العمومي، القطاع في لإلنتداب

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى-

 الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العموميّة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة ونقحته تّممته التي النصوص جميع

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر وعلى-

 رتب تدرجا بين المطابقة بضبط المتعلق 1999 افريل

 ومستويات العمومية لإلدارات المشترك التقني السلك

 2019 لسنة 1240 عدد باالمر والمتمم المنقح التأجير

  ،2019 ديسمبر 26 في المؤرخ

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر وعلى-

 التقني السلك تأجير نظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 باألمر متمموال المنقح العمومية لإلدارات المشترك

 ديسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد

2019،  

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد الحكومي األمر وعلى-

 وأليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 لمطة بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات وعلى-

  .2021 سنة بعنوان

  /   يلـي مـا   قـرر /

 29 اإلثنين يوم لمطة ببلدية تفتح :األول الفصل-

 باإلختبار خارجية مناظرة الموالية واأليام 2021 نوفمبر

 تقني إلنتداب شفاهي بإختبار مشفوعة كتابي

 المشترك التقني بالسلك (مدنية هندسة إختصاص)

  .2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

 شغورها سد ادالمر الخطط عدد حدد :02 الفصل-

  .لمطة بلدية لفائدة (01) واحدة بخطة

 29 الجمعة يوم الترّشحات قائمة ختم يقع :03 الفصل-

  ،2021 أكتوبر

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :04 الفصل-

  .لمطة لبلدية اإللكتروني والموقع المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  السنوسي  عادل

  

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

  

  حبيبال منزل

  

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

  المتناصفة اإلدارية اللجان نتخاباتا بحول يتعلق

   الحبيب منزل بلدية رئيس من

  /// العملة و االعوان السادة و السيدات إلـــــى

 المتناصفة االدارية اللجان انتخابات حول : الموضوع

2021/2024   

  ترشح مطلب من نسخة * : المصاحيب

   قائمات*                 

   وبعد

 بالبلدية المتناصفة اإلدارية اللجان انتخابات ان أعلمكم

 في سيشرع التي و 2021/2024 النيابية للفترة

  : التالي الزمني التوزيع وفق انجازها

   08/2021/ 19 يوم -01

 سيقع الذي سلك او رتبة لكل الناخبين قائمات إعداد

  اناللج هذه في تمثيله

   2021 اوت 24 الى 20/08/2021 من -02



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5130صفحــة 

 بارز بمكان للتصويت المدعوين الناخبين قائمات تعليق-أ

 ترسيم من للتثبت للناخبين الفرصة تتاح حتى باالدارة

 في و ترسيم مطالب االقتضاء عند تقديم و اسمائهم

   االجال نفس

 من صنف لكل الترشح في الراغبين ترشحات تقديم-ت

  .انموذج حسب ناللجا اصناف

 المتعاقدين و الوقتيين االعوان ان الى االشارة تجدر و

 كما االنتخابات هذه في المشاركة في الحق لهم ليس

 مرض بعطلة المنتفعين االعوان انتخاب يمكن ال انه

 الدرجة من عقوبة عليهم سلطت الذين او االمد طويلة

  العفو يشملهم لم و الثالثة او الثانية

   30/08/2021 الى 25/08/2021 من -03

 المسجلين االعوان طرف من االعتراضات تقديم

 بصفة تحال و السهو او التسجيل تخص بالقائمات

 اجراءات التمام االدارية الشؤون مصلحة الى مباشرة

   .فيها البت

   06/09/2021 يوم االقتراع عملية اجراء -04

 ونيك و العمل اوقات اثناء و االدارة داخل علنية بصفة

  مغلق ظرف في و سري االقتراع

 الناخبين قائمة مع االقتراع ظروف كافة تجميع -05

 العبارات عليه يكتب وحيد ظرف في طرفهم من ممضاة

 يسلم و "المتناصفة االدارية اللجان انتخابات" التالية

 اجراء قصد وذلك االدارية الشؤون بمصلحة الفرز لمكتب

 سير صحة و حسن على الحرص مع الفرز عملية

  . الفرز عملية

 المرغوب ، العملية سير صحة و حسن على للحرص و

 االنتخابات تجري حتى الضرورية العناية الموضوع اعطاء

 االتصال مع العادية الظروف و المحدد التوقيت في

 و لذلك الحاجة دعت كلما االدارية الشؤون بمصلحة
  . الترشح في يرغب لمن المطلب سحب

  بلدية رئيس                                         
  عجمني  برنية

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

  الشمالية جرجيس

  

 2021 جوان 22  في مؤرخ 2021   لسنة 29 عدد قرار

 لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة بنتيجة يتعلق

 لفائدة  (مدنية هندسة اختصاص) تقني رتبة في

  2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس بلدية

 رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة نتيجة

 بلدية لفائدة  (مدنية هندسة اختصاص) تقني

   2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 30 عدد قرار

 جرجيس بلديةل المرخص المعاليم تعريفة بتنقيح يتعلق

  استخالصها الشمالية

 جرجيس لبلدية المرخص المعاليم تعريفة تنقيح

  استخالصها الشمالية

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

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

 2021 أوت 26  في مؤرخ 2021   لسنة 31 عدد قرار

 لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة بنتيجة يتعلق

 المشترك اإلداري سلكبال إدارة مستكتب رتبة في

 بعنوان الشمالية جرجيس ببلدية العمومية لإلدارات

  2021 سنة

 رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجية المناظرة نتيجة

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  2021 سنة بعنوان الشمالية جرجيس ببلدية العمومية

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

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

 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021   لسنة 32 عدد قرار

 اإلدارية اللجنة في اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021

 أسالك جميع في بالنظر الخاصة األولى المتناصفة

  الشمالية جرجيس ببلدية  الموظفين

 المتناصفة اإلدارية اللجنة في اإلدارة ممثلي تعيين

  الموظفين أسالك جميع في بالنظر الخاصة األولى

   الشمالية جرجيس ببلدية

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية
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------------------  

 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021   لسنة 33 عدد قرار

 المتناصفة اإلدارية اللجنة بتركيبة بيتعلق يتعلق 2021

 ببلدية  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية

  الشمالية جرجيس

 الخاصة الثانية المتناصفة اإلدارية اللجنة بتركيبة يتعلق

   الشمالية جرجيس ببلدية  العملة سلك في بالنظر

  

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

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

 جويلة 26  في مؤرخ 2021   لسنة 34 عدد قرار

 الشمالية جرجيس ببلدية  العمل بتنظيم يتعلق 2021

  2021 جولية 28 و 27 ليومي 

 و 27 ليومي الشمالية جرجيس ةببلدي  العمل تنظيم
  2021 جولية 28

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  

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

 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021   لسنة 35 عدد قرار

 اإلدارية اللجنة في اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021

  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة

  الشمالية جرجيس ببلدية

 المتناصفة اإلدارية اللجنة في اإلدارة ليممث تعيين

 ببلدية  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية

   الشمالية جرجيس

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 سبتمبر 1  في مؤرخ 2021   لسنة 36 عدد قرار

 اإلدارية اللجنة في اإلدارة ممثلي بتعيين يتعلق 2021

  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة

  الشمالية جرجيس ببلدية

 المتناصفة اإلدارية اللجنة في اإلدارة ممثلي تعيين

 ببلدية  العملة سلك في بالنظر الخاصة الثانية

   الشمالية جرجيس

  بلدية رئيس
  فريعة  زكية
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  قــالحـــــــــــــــــمال

 

  



  5133صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5134صفحــة 



  5135صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5136صفحــة 



  5137صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5138صفحــة 



  5139صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5140صفحــة 



  5141صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5142صفحــة 



  5143صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5144صفحــة 



  5145صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5146صفحــة 



  5147صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5148صفحــة 



  5149صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5150صفحــة 



  5151صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5152صفحــة 



  5153صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5154صفحــة 



  5155صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5156صفحــة 



  5157صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5158صفحــة 



  5159صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5160صفحــة 



  5161صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5162صفحــة 



  5163صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5164صفحــة 



  5165صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5166صفحــة 



  5167صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5168صفحــة 



  5169صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5170صفحــة 



  5171صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5172صفحــة 



  5173صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5174صفحــة 



  5175صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5176صفحــة 



  5177صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5178صفحــة 



  5179صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5180صفحــة 



  5181صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5182صفحــة 



  5183صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5184صفحــة 



  5185صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5186صفحــة 



  5187صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5188صفحــة 



  5189صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5190صفحــة 



  5191صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5192صفحــة 



  5193صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5194صفحــة 



  5195صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5196صفحــة 



  5197صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5198صفحــة 



  5199صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5200صفحــة 



  5201صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5202صفحــة 



  5203صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5204صفحــة 



  5205صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5206صفحــة 



  5207صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5208صفحــة 



  5209صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5210صفحــة 



  5211صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5212صفحــة 



  5213صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5214صفحــة 



  5215صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5216صفحــة 



  5217صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5218صفحــة 



  5219صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5220صفحــة 



  5221صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5222صفحــة 



  5223صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5224صفحــة 



  5225صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5226صفحــة 



  5227صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5228صفحــة 



  5229صفحـة   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   64عـــــدد 



  64عــــــدد   2021 سبتمبر 17 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5230صفحــة 
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