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  ــميةرســال ـجريدةال
  ليةــحــالم ــجماعــاتلل

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  تازركة

 متناصفة يةرإدا لجان بإحداث يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021لسنة 10 عدد قرار

  ..........................................................................................................تازركة ببلدية
 تقرير نتائج على لمصادقةاب يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

  .............تازركة بشاطئ السياحي المركب استغالل بلزمة يتعلق 01/2021عدد  العروض فرز
 معاليم طرح على ادقةبالمص يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

  .........................................بتازركة والغالل للخضر الجملة بسوق مقهى المعد المحل كراء
 فضاء كراء على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021 لسنة 19 عدد قرار

  .....................................................................2021 االصطياف لموسم المهيأ الشاطئ
 السوق كراء على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021 لسنة 20 عدد قرار

  ..................................................2021 سنة بعنوان العيد أضاحي لبيع الموسمية اليومية
 مثال تنقيح على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021 لسنة 22 عدد قرار

  ..............................................................أولى قراءة في تازركة لمدينة العمرانية التهيئة
 إحداث على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد مداوالت

  ..................................................................ةالمعلوم إلى بالنفاذ تعنى استشارية لجنة
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 االستغالل على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد مداوالت

  ....................................................................تازركة بشاطئ  السيارات لمأوى المباشر
 كراسات على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021 .لسنة 15 عدد التمداو

  ...............................................بالشاطئ البلدية المحالت تسويغ لشروط الضابط الشروط
 إيقاف على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13 .في مؤرخ 2021.لسنة 16 عدد مداوالت

  .............................................................................بالمزرعة صناعية مؤسسات نشاط
 تسويغ على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد مداوالت

  ..............................................................................بتازركة البيئة بشارع مواقع 2 عدد
 إعفاء على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 21 عدد مداوالت

  .......................2021 أفريل لشهر البلدية األطفال بروضة االشتراك معلوم خالص من األولياء
  سليمان

 المتناصفة اإلدارية اللجان بةبتركي يتعلق 2021 سبتمبر 2  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ..................................................................................سليمان ببلدية المحدثة األربعة
  قرمبالية

 قرنبالية بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

  ...................مباشــرة أعلى صنـف إلى صنـف من ترقيتهم عالمزم العملة عدد بضبط يتعلـق
  مدين زهرة

 المرخص  المعاليم تعريفة بتنقيح يتعلق 2021 سبتمبر 2في مؤرخ 2021 لسنة 18 عدد قرار

  ...................................................................................استخالصها مدين زهرة لبلدية
  عبيدة

 خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

  ..............2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة مساعد متصرف 01 عدد النتداب باالختبارات
 خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021 لسنة 7 عدد قرار

  ................2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة إدارة مستكتب 01 عدد نتدابال باالختبارات
 خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ....................2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة تصرف كاتب 02 عدد النتداب باالختبارات
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب (02) عدد النتداب الخارجية

  ..................................................................................2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 19 في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد ارقر

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب (01) عدد النتداب الخارجية

  .........................................................................2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف (01) عدد النتداب الخارجية

  .........................................................................2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة
 باالختبارات خارجية مناظرة فتحب يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  ...........2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة مدنية هندسة اختصاص تقني 01 عدد النتداب
  جلمة

 اتبالملف داخلية مناظرة فتحب يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021لسنة 7 عدد قرار

  .....................................................................بناء اختصاص تقني مساعد لرتبة للترقية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أفريل 19  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

  ................................)..........................كهرباء اختصاص( تقني مساعد رتبة إلى للترقية
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021  لسنة 9 عدد قرار

  ..................................................................................................محلل لرتبة للترقية
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  سوسة
 أجل من المعاليم تعريفة بضبط يتعلق 2021 جويلة 29  في مؤرخ 2021 لسنة 82 عدد قرار

  ....................الواحد اليوم في المربع المتر بحساب البلدي العمومي للملك الوقتي اإلشغال
 الوقتي اإلشغال معلوم بطرح يتعلق 2021 أوت 10  في مؤرخ 2021 لسنة 83 عدد قرار

  .................2021 سنة بعنوان المطاعم و المقاهي ىعل الموظفة و البلدي العمومي للملك
  حسان بني

 حسان بني بلدية رئيس بقرار يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق 2021 أوت 30 في مؤرخ

  ........................................................................................2021 سنة بعنوان مباشرة
 حسان بني بلدية رئيس بقرار يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 أوت 30 في مؤرخ

  ........................................................................................2021 سنة بعنوان مباشرة
 حسان بني بلدية رئيس بقرار يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 إلى صنف من العملة لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيبة يتعلق 2021 اوت 30 في مؤرخ

  ......................................2021 سنة بعنوان حسان بني ديةبل لفائدة مباشرة أعلى صنف
  لمطة

 مهني اختبار بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2021 أوت 30  في مؤرخ 2021لسنة  12 عدد قرار

  ........................................................................................................منظف النتداب
  السواسي

  ..................إمضاء تفويض بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 13 في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار
  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

- 1أ  األصنافب الخاصة  01 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق 2021

  ...........................................................................................السواسي ببلدية  3أ-2أ
  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 الثانية بالوحدة الخاصة   04 عدد  ةالمتناصف اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة بضبط يتعلق 2021

  ....................................................................................................السواسي ببلدية
  ...............إمضاء تفويض بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار
  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 -ب  باألصناف الخاصة  02 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق 2021

  .............................................................................................السواسي ببلدية  د-ج
  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد رارق

 الثالثة بالوحدة الخاصة 03 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة بضبط يتعلق 2021

  ....................................................................................................السواسي ببلدية
  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021 لسنة 15 عدد قرار

 األولى بالوحدة الخاصة   05 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة بضبط يتعلق 2021

  ....................................................................................................السواسي ببلدية
  الزيت ساقية

 لرخص المخالفات تسوية بقرار يتعلق 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021لسنة 35 عدد قرار

  ............................................................الزيت بساقية الحرفية بالمنطقة المسلمة البناء
  مدنين

 مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 نةلس 22 عدد قرار

 مساعد متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في

  ..............2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
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 2021 اوت 23 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021لسنة  24 عدد قرار

 للترقية الداخلية المناظرات طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق

  .....................مدنين بلدية لفائدة 2021 سنة بعنوان لإلدماج المهنية االمتحانات و بالملفات
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات
  

  ازركةت

  

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 ببلدية متناصفة إداالية لجان بإحداث يتعلق 2021

  تازركة

 للتجديد قابلة سنوات ثالث ولمدة تازركة ببلدية أحدثت

 ولكل الموظفين ألسالك متناصفة ادارية لجان 03 عدد

  :يلي ما وفق العملة وحدات من وحدة

  1أ الفرعي الصنف 01 عدد متناصفةال االدارية اللجنة ــ

 الفرعي الصنف 02 عدد المتناصفة االدارية اللجنة ــ

  ود ب ،3أ

   العملة سلك 03 عدد المتناصفة االدارية اللجنة ــ

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 العروض فرز تقرير نتائج ىعل بلمصادقة يتعلق 2021

 المركب استغالل بلزمة يتعلق 01/2021عدد

  .تازركة بشاطئ السياحي

 للجنة العام التقرير نتائج على البلدي المجلس صادق

 استغالل لزمة بإسناد المتعلق العروض وتقييم فرز

 للتجديد قابلة غير سنوات 10 لمدة السياحي المركب

 2021 ماي 22 في المؤرخ المداولة مضمون حسب

  .القرار لهذا والملحق

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 المحل كراء معاليم طرح على بالمصادقة يتعلق 2021

  بتازركة والغالل للخضر الجملة بسوق مقهى المعد

 مبلغ حطر على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 مقهى المعد للمحل واحدا شهرا كراء معلوم 908.416

 خالل والغالل للخضر الجملة بسوق األول الصنف من

 حسب2020 لسنة الشامل الصحي الحجر فترة

 والملحق 2021 ماي 29 في المؤرخ المداولة مضمون

  .القرار لهذا

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 19 دعد قرار

 الشاطئ فضاء كراء على بالمصادقة يتعلق 2021

  .2021 االصطياف لموسم المهيأ

 فضاء كراء على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 وعلى 2021 االصطياف لموسم المهيأ الشاطئ

  .الغرض في المعد الشروط كراس محتويات

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 اليومية السوق كراء على بالمصادقة يتعلق 2021

  .2021 سنة بعنوان العيد أضاحي لبيع الموسمية

 السوق كراء على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 سنة بعنوان العيد أضاحي لبيع الموسمية اليومية

 في المعد الشروط كراس محتويات وعلى 2021

  .الغرض

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 22 عدد قرار

 التهيئة مثال تنقيح على بالمصادقة يتعلق 2021

  .أولى قراءة في تازركة لمدينة العمرانية
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 مثال تنقيح على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 مضمون حسب تازركة لمدينة العمرانية يئةالته

 لهذا والملحق 2021 ماي 29 في المؤرخ المداولة

  .القرار

  بلدية رئيس  
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 13  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد مداوالت

 لجنة إحداث على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر

  .ومةالمعل إلى بالنفاذ تعنى استشارية

 لجنة إحداث على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 مضمون حسب المعلومة  إلى بالنفاذ تعنى استشارية

 لهذا والملحق 2021 ماي 22 في المؤرخ المداولة

  .القرار

  بلدية رئيس    
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 13  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد مداوالت

 االستغالل على بالمصادقة قيتعل 2021 سبتمبر

  .تازركة بشاطئ  السيارات لمأوى المباشر

 االستغالل على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 قبل من تازركة بشاطئ السيارات لمأوى المباشر

 اليوم في العربة عن مليم 2000 بمعلوم وذلك البلدية

 2021 ماي 22 في المؤرخ المداولة مضمون حسب

  .ارالقر لهذا والملحق

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 13  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد مداوالت

 كراسات على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر

 البلدية المحالت تسويغ لشروط الضابط الشروط

  .بالشاطئ

 كراسات على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 بشاطئ البلدية المحالت بكراء المتعلقة الشروط

 بيع محل ــ السكنية المحالت : في والمتمثلة تازركة

 بيع محل ــ والمالوي  والشباتي والفريكسي الفطائر

 وعدد البيئة بشارع الترفيهي الفضاء ــ الجافة الفواكه

 الجافة والفواكه  والمبردات المثلجات  لبيع مواقع 2

 2021 ماي  29 في المؤرخ المداولة مضمون حسب

  .القرار لهذا الملحقو

  بلدية رئيس
  الجزيري  الرزاق عبد

  

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

 13  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد مداوالت

 نشاط إيقاف على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر

  .بالمزرعة صناعية مؤسسات

 نشاط إيقاف على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 بالمزرعة ةالصناعي بالمنطقة صناعية مؤسسات 3 عدد

 لجميع وامتثالهم وضعياتهم تسوية حين إلى

 البيئة حماية مجال في الالزمة والمتطلبات المواصفات

 أوت 14 في المؤرخ المداولة مضمون حسب والمحيط

  .القرار لهذا والملحق 2021

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد

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

 13  يف مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد مداوالت

 2 عدد تسويغ على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر

  بتازركة البيئة بشارع مواقع

 2 عدد تسويغ على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 والمبردات المثلجات لبيع الشاطئ بطريق مواقع

 للموقع مربع متر 35 مساحة على الجافة والفواكه

 ماي 22 في المؤرخ المداولة مضمون حسب الواحد

  .القرار لهذا والملحق 2021

  بلدية رئيس  
  الجزيري  الرزاق عبد

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

 13  في مؤرخ 2021   لسنة 21 عدد مداوالت

 األولياء إعفاء على بالمصادقة يتعلق 2021 سبتمبر

 البلدية األطفال بروضة االشتراك معلوم خالص من

  .2021 أفريل لشهر

 يتعلق ترحمق على باإلجماع البلدي المجلس صادق

 األطفال بروضة االشتراك معاليم خالص من باإلعفاء

 إلى أفريل 13 من الممتدة الفترة خالل وذلك البلدية

  .2021 ماي 16

  بلدية رئيس   
  الجزيري  الرزاق عبد
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-----------------  

  سليمان

  

 2021 سبتمبر 2  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 األربعة المتناصفة االدارية اللجان بتركيبة يتعلق

  سليمان ببلدية المحدثة

   سليمان بلدية رئيس ان

 27 في الصادر التونسي الدستـور على اطالعه بعد

   منه السابع الباب خاصة و 2014 جانفي

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و

 الجماعات مجلة باصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  . منه 271 الفصل خاصة و المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام االساسي بالنظام المتعلق و 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على و االدارية الصبغة ذات العمومية

  نقحته التي

  .تممته او 

 المتعلق 1921 جانفي 28  في المؤرخ االمر على و

  . سليمان بلدية احداثب

 اكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 االمر على و

 اللجان تسيير و تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990

 2937 عدد باالمر تنقيحة تم كما , المتناصفة االدارية

   2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة

 بتاريخ 4339 عدد نابل والي السيد مكتوب على و

 متناصفة ادارية لجان باحداث لمتعلقا 01/04/2021

  بالبلديات

 لبلدية المتناصفة االدارية اللجان انتخاب نتائج على و

  . البلدية بمقر 05/07/2021 بتاريخ المجراة سليمان

  : يلي ما قرر

 المتناصفة االدارية اللجان تتركب  :  االول الفصل

 المؤرخ البلدي بالقرار سليمان ببلدية المحدثة االربعة

 2021 جويلية 13 من النيابية للمدة 04/06/2021 في

   الموالي الجدول يضبطه ما وفق 2024 جويلية 12 الى

  : األربعة للجان االدارة ممثلو -

  الدالجي خميس - رسمي ممثل

  الساحلي شكيب - نائب ممثل

  :االعوان ممثلو -

 ممثل - جليل الصادق -رسمي ممثل -01 عدد اللجنة

  ميالحسو محسن -نائب

 ممثل - حويجي خالد -رسمي ممثل -02 عدد اللجنة

  الزيادي لمياء -نائب

 /الدالجي الحبيب دمحم -رسمي ممثل -03 عدد اللجنة

  غالب هيثم -نائب ممثل - الهيف بشير

 - اسماعيل بن سليم -رسمي ممثل -04 عدد اللجنة

  الفيالني بن فارس -نائب ممثل

 العام كاتبال :المتناصفة االدارية اللجان رئيس -

  للبلدية

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : 02 الفصل

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

     

  بلدية رئيس
  هويدي  بوبكر

  

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

  قرمبالية

  

 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 عدد بضبط يتعلـق قرنبالية بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 أعلى صنـف إلى صنـف من ترقيتهم المزمع العملة

  .مباشــرة

 ماي 31 : في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من مقـــــرر

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلـق  2021

  .مباشــرة أعلى صنـف إلى صنـف

  قرنباليـة بلديـة رئيس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي ونالقان وعلى

  .المحلية الجماعات مجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولـة ألعوان

 لنصـوصا جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العموميـة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011
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 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

     .قرنبالية بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظـام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات ولةالد عملة بسلك الخاص

        .اإلدارية الصبغــة ذات العمومية والمؤسسات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مالرس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 التصرف بميزانية الضروري االعتماد يتوفر انه وحيث

   .2020 لسنة

  يلـــــــــي ما ـــــــــــــــررقــــــــــ

 بعنوان ترقيتهم المراد العملة عدد يضبط :وحيد فصل

   : التالي الجدول بيانات حسب 2021 سنة

  : األولى الوحدة ضمن(1

 الذين العملة عدد           الصنف           الوحدة   

  باالختيار أعلى صنف إلى سيرتقون

  1           الثالث األولىالصنف الوحدة

     2           الثاني الصنف

  : الثانية الوحدة ضمن(2

 الجملي العدد             الصنف          الوحدة  

 ترقيتهم المراد العملة عدد      ترقيتهم المزمع للعملة

 العملة عدد        % 50 مهني امتحان طريق عن

  % 50  باالختيار ترقيتهم المراد

                 5     5       10   رابعال الثانيةالصنف الوحدة

               10                           الخامس الصنف

                              5            

                            5  

                2                           السادس الصنف

                                      1            

                                    1  

                  2                           السابع الصنف

                                   1            

                                 1  

  :الثالثة ةالوحد ضمن(3

 للعملة الجملي العدد             الصنف          الوحدة 

 عن ترقيتهم المراد العملة عدد      ترقيتهم المزمع

 المراد العملة عدد        % 50 مهني امتحان طريق

  % 50  باالختيار ترقيتهم

   1                           التاسع الثالثةالصنف الوحدة

                                              1                

                                            0  

  2021 ماي 31 : في قرنبالية

                                  الماليـــة قابض تأشيرة 

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم

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

  مدين زهرة

  

 سبتمبر 2  في ؤرخم 2021   لسنة 18 عدد قرار

 لبلدية المرخص  المعاليم تعريفة بتنقيح يتعلق 2021

  استخالصها مدين زهرة

 مدين زهرة لبلدية المرخص المعاليم تعريفة تنقيح

    استخالصها

  بلدية رئيس 
  المنصوري  سامي

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

  عبيدة

  

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 بعنوان عبيدة بلدية لفائدة مساعد متصرف 01 عدد

  2021 سنة

 أوت 20 في مؤرخ عبيدة بلدية رئيس من  قــــرار

 عدد النتداب الخارجية المناظرة بفتح يتعلق 2021

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف (01)

 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

  عبيدة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
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 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006  أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية وضبط قصوىال السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

    العمومي، القطاع في لالنتداب

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 للمناظرات العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 إلى الدخول ومناظرات لالنتداب تباراتباالخ الخارجية

  العمومية، اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر على و

   عبيدة، بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم الترقية و االنتداب

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 01/04/2021

 لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن ورهاشغ سد

  ،2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 20/08/2021

 بالسلك مساعد متصرف (01) عدد إلنتداب الخارجية

 عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  ،2021 نةس بعنوان

   : يلي ما قرر

 مناظرة لفائدتها و عبيدة ببلدية تفتح : األول الفصل

 مساعد متصرف (01) عدد النتداب باالختبارات خارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

 و أكتوبر 22 يوم االختبارات تجرى : الثاني الفصل 

  . واليةالم االيام

 يوم الترشحات لقبول اجل آخر حدد : الثالث الفصل 

  . 2021 اكتوبر 22

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الثالث الفصل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  هادفي  المهدي

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

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 بعنوان عبيدة بلدية لفائدة ادارة مستكتب 01 عدد

  2021 سنة

 20/08/2021 في مؤرخ عبيدة بلدية رئيس من قــــرار

 إدارة مستكتب النتداب الخارجية المناظرة بفتح يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

  عبيدة بلدية يسرئ إن

   الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و ةالمحلي والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  لديات،بالب والترسيم الترقية و االنتداب

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 أوت 20 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

  ، عبيدة بلدية ةلفائد إدارة مستكتب النتداب

 أفريل 01 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 سد المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 2021

 بلدية لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن شغورها

  ، عبيدة

   : يلي ما قرر

 مناظرة لفائدتها و عبيدة ببلدية تفتح : األول الفصل

 إدارة مستكتب (01) عدد النتداب باالختبارات خارجية
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 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

 االيام و أكتوبر 22 يوم االختبارات تجرى : الثاني الفصل

  . الموالية

 يوم الترشحات لقبول اجل آخر حدد : الثالث الفصل 

  . 2021 اكتوبر 22

 الرسمية الجريدةب القرار هذا ينشر : الثالث الفصل

   المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  هادفي  المهدي

  

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

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة تصرف كاتب 02 عدد

2021  

 20/08/2021 في رخمؤ عبيدة بلدية رئيس من قــــرار

 تصرف كاتب النتداب الخارجية المناظرة بفتح يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

  عبيدة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم الترقية و االنتداب

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك ارياإلد بالسلك الخاص

 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و

 الحكومة رئيس بتسمية يتعلق 2020 فيفري 27

  .وأعضائها

 أوت 20 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

  ، عبيدة بلدية لفائدة تصرف كاتب النتداب

 أفريل 01 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 سد المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 2021

 بلدية لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن شغورها

  ، عبيدة

   : يلي ما قرر

 مناظرة لفائدتها و عبيدة ببلدية تفتح : األول الفصل

 تصرف كاتب 02 عدد النتداب باالختبارات خارجية

 المشترك اإلداري بالسلك المشترك اإلداري كبالسل

 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

 2021 اكتوبر 22 يوم االختبارات تجرى : الثاني الفصل

  . الموالية االيام و

 يوم الترشحات لقبول اجل آخر حدد : الثالث الفصل 

   2021 سبتمبر 21

 الرسمية بالجريدة ارالقر هذا ينشر : الرابع الفصل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  هادفي  المهدي

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

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك  تصرف كاتب (02) عدد إلنتداب الخارجية

 عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان

 في مؤرخ عبيدة بلدية رئيس من قــــرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2021/أوت/20

 بالسلك  تصرف كاتب (02) عدد إلنتداب الخارجية

 عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان

  عبيدة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،
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 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و

 خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية االنتداب مناظرات في للمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 نةلس 1551 عدد باألمر

1992.  

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 نةلس 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 األمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 للمناظرات العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية

  العمومية، اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر على و

   ، عبيدة ديةبل بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم الترقية و االنتداب

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد االمر على و

 رئيس صالحيات بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس

   المحلية الشؤون وزير الى الحكومة

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 الخارجية المناظرة بفتح المتعلق 20/08/2021

 ياإلدار بالسلك  تصرف كاتب (02) عدد إلنتداب

 بعنوان عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  ،2021 سنة

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 01/04/2021

 لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن شغورها سد

  ،2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

   : يلي ما قرر

 المناظرة تنظيم كيفية قرارال هذا يضبط : 1 الفصل

  تصرف كاتب (02) عدد إلنتداب باالختبار الخارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .القرار هذا ألحكام وفقا عبيدة بلدية

 (02) عدد إلنتداب الخارجية المناظرة تفتح : 2 الفصل

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب

 المترشحين بين من عبيدة بلدية لفائدة يةالعموم

 شهادة أو الباكالوريا شهادة على المحرزين الخارجيين

 سالف بالمستوى منظرة تكوينية شهادة أو معادلة

 سنة (35) ثالثين و خمسة العمر من البالغين و الذكر

 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر على

  .1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير يتم و

 المناظرات الى بالنسبة ذلك و تشغيل بمكتب

 هذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

  . التسجيل

 تشغيل مكتب في المترشح تسجيل عدم صورة في و

 السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم

  . المناظرة فيها تفتح التي

 أعاله اليها المشار الخارجية المناظرة تفتح : 3 الفصل

   . البلدية رئيس بقرار

  : القرار هذا يضبط و

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  . الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  . المناظرة فتح تاريخ-

 الخارجية، للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل إليها، المشار

 ،www.concours.gov.tn للغرض المعد االلكتروني

 رسالة بواسطة إرسالها و الترشح استمارة سحب ثم

 السريع البريد أو بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 و المناظرة فتح ببالغ عليه المنصوص العنوان على

 الوثائق من يتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون

  : التالية

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح إستمارة•

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

(www.concours.gov.tn)  

  .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة•

 من األصل طبق بنسخ مرفوقة تكون ذاتية سيرة•

 في التكوين و الخبرة و للتربصات المدعمة الحجج
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 / اإلعالمية / المحاسبة / المالي / اإلداري صاصاالخت

  .التقني

 تكوينية شهادة أو المدرسية الشهادة من نسخة•

 للشهائد بالنسبة) المطلوب بالمستوى منظرة

 أن يجب الخاصة المعاهد من المسلمة المدرسية

 الجهوية المندوبية قبل من عليها مصادق تكون

  .(للتعليم

 المترشح إلسم يحمالن دالبري معلوم خالصان ظرفان•

   عنوانه، و

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت شهادة•

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز

 قائمة ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسلمها

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى انونيةالق

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 قبول أجل بعد الواردة أو جهينة لبلدية الضبط

  .الترشحات

   : المناظرة في النجاح بعد . ب

 لم ( األصل ) العدلية السوابق سجل من مضمون•

  .أشهر ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض

  .والدة مضمون•

  .حديثتان شمسيتان صورتان•

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة•

  .يعادلها

 و للتربصات المدعمة الحجج لكل األصل طبق نسخ•
 / المالي / اإلداري االختصاص في التكوين و الخبرة

  .المحاسبة / التقني / اإلعالمية

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة•

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المستوجبة الذهنية و البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

 المترشح به يقوم طبي فحص إلى باإلضافة للصحة

  .الشغل طبيب لدى المقبول

  : ترشح مطلب كل جوبا و يرفض : 5 الفصل

 البريد أو الوصول نمضمو البريد طريق عن يصل لم•

   السريع،

   بالبلدية، الضبط مكتب لدى مباشرة مودع•

 الثالث بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن لم•

   القرار، هذا من (" أ "الفقرة)

 وصول تاريخ لتحديد البريد ختم المناظرة لجنة تعتمد و

  .الترشح ملف

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : 6 الفصل

 رئيس قبل من نهائية بصفة المناظرة في لمشاركةا

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية

 المشار الخارجية المناظرة على تشرف : 7 الفصل

 الشؤون وزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها

  :  بالخصوص اللجنة هذه تتولى و والبيئة، المحلية

 ألحكام وفقا ديةالبل على الواردة الترشح ملفات فرز•

  القرار، هذا

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح•

  المناظرة، في

  اإلختبارات، سير على اإلشراف و الملفات دراسة•

  الجدارة، حسب المترشحين ترتيب•

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح•

 إليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل : 8 الفصل

  :  التالية اإلختبارات على هأعال

  .األولي القبول اختبار•

  .النهائي القبول اختبار•

  : يلي كما اإلختبارات هذه إجراء يتم 

   :األولي القبول اختبار -أ

   .التونسية باإلدارة يتعلق كتابي اختبار -  

  .ساعات 3 المدة -  

  2 : الضارب -  

 أربع يف العربية باللغة وجوبا االختبار هذا يجرى•

 االعتبار بعين تؤخذ ال و تقدير أقصى على صفحات

  .األقصى العدد هذا على تزيد التي الصفحات

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين إعالم يتم•

 طريق عن أو  فردية مراسالت طريق عن األولي

 القبول االختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن

  .تاريخه و النهائي

 لهذا المصاحب بالملحق األولي االختبار رنامجب يضبط•

  .القرار

  : النهائي القبول اختبار - ب
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 برنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي اختبار -  

 لجنة أعضاء  مع محادثة تليه القرار بهذا الملحق

 في و السحب طريق عن السؤال إختيار يقع المناظرة،

 قسمي السؤال إبدال في المترشح رغب  إذا ما صورة

  .اثنين على إليه يسند الذي العدد

   يلي كما الضوارب و االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  الضارب النقاط عدد المدة اإلختبار نوعية

  : شفاهي إختبار

  دقيقة 20  التحضير•

  دقيقة 20   العرض•

  دقيقة 20   الحوار•

  1(20) و (0) بين يتراوح عدد

 الفرنسية اللغة أو بيةالعر باللغة االختبار هذا يجرى و
  .المترشح اختيار حسب

 و إثنين مصححين على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
 و (0)الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل إلى يسند

  .(20) العشرين

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد يكون و
 بين الفارق كان إن ما صورة في و المسندين للعددين
 االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع يفوق العددين

 النهائي العدد يكون و آخرين اثنين مصححين قبل من
  .األخيرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 الستة دون عدد على الحصول عن ينتج : 10 الفصل
 رفض األولي القبول إختبار في (20) عشرين على (6)
   .المترشح قبول

 الناجحين ترشحينالم جميع دعوة تتم  :11 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في

 مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال  : 12 الفصل

 يساوي النقاط من مجموع على يتحصل لم إن نهائيا

 مجموع إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثين

 تحصل إذا و (الكتابي و الشفاهي) االختبارين

 في النقاط من المجموع نفس على رأكث أو مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون اإلختبارات جميع

 المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال  :13 الفصل

 ال و نشريات ال و كتب ال اإلختبارات إجراء مدة طيلة
 تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي ال و مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة لجنة

 تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج  :14 الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 إلغاء و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من حرمانه و أجراها التي اإلختبارات

 إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (5) خمس

 طةالسل من قرار بمقتضى الحرمان هذا يتم و الحق،

 القيم قبل من مفصل تقرير إعداد يتم و .لذلك المؤهلة

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 المترشحين ترتيب المناظرة لجنة تتولى :15 الفصل

 االختبار لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 المترشحين في قائمتين تقترح و والشفاهي الكتابي

  : نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين

  : األصلية القائمة -أ

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء تتضمن

 النهائي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود في و المترشح عليه تحصل الذي

  .للتناظر المعروضة

  : التكميلية القائمة - ب

 أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحين المترشحين

  .عملهم

 و األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط  : 16 الفصل
 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

 تصرف كاتب (02) عدد إلنتداب الخارجية المناظرة
 قبل من العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .البلدية رئيس

 بالقائمة بالتصريح عبيدة بلدية تقوم : 17 الفصل
 بمراكز لاللتحاق بها المسجلين استدعاء و األصلية
 أقصى على يوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد عملهم

 تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ من  بداية تقدير
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة

 عليهم يتعين بأن بالتسليم اإلشعار مع الوصول
 عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم بمراكز اإللتحاق

 من يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما (15)
 يتم و المناظرة في الناجحين المترشحين قائمة

 و التكميلية بالقائمة المسجلين رشحينبالمت تعويضهم
  .التفاضلي الترتيب حسب ذلك

 أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل ينتهي و
  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى على

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  : 18 الفصل
  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  هادفي  المهدي
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 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك إدارة مستكتب (01) عدد النتداب الخارجية

 عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان

 20/08/2021 في مؤرخ عبيدة بلدية رئيس من قــــرار

 النتداب الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب (01) عدد

 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

2021.  

  عبيدة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و

 خاصة استثنائية بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجية االنتداب مناظرات في للمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر

1992.  

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر وعلى
 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك
 االمر خاصة و تممته أو نقحته التي النصوص جميع
   2012 أكتوبر 10 في المورخ 2012 لسنة 2362 عدد

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و
 للمناظرات العام طاراإل بضبط المتعلق 2007 مارس

 إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية
  العمومية، اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر على و

   ، عبيدة بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم الترقية و االنتداب

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد االمر على و

 رئيس صالحيات بعض بتفويض لمتعلقا 2016 مارس

   المحلية الشؤون وزير الى الحكومة

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 الخارجية المناظرة بفتح المتعلق 20/08/2021

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب (01) عدد إلنتداب

 بعنوان عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  ،2021 سنة

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 01/04/2021

 لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن شغورها سد

  ،2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

   : يلي ما قرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : 1 الفصل

 إدارة مستكتب (01) عدد النتداب باالختبار الخارجية

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .القرار هذا ألحكام وفقا عبيدة بلدية

 بالسلك إدارة مستكتب (01) عدد ينتدب : 2 الفصل

 عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 مناظرة طريق عن و الخارجيين المترشحين بين من

 للذين المفتوحة و شفاهي رباختبا و بالملفات خارجية

 تابعوا و االبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تعليمهم تابعوا

 أو الثانوي التعليم من السادسة بالسنة تعليمهم

 تابعوا و األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا

 تحصلوا أو الثانوي التعليم من الثالثة بالسنة تعليمهم

 لمذكورا بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على

 على سنة (35) ثالثين و خمسة العمر من والبالغين

 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر

  .1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982

 التسجيل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير يتم و

 المناظرات الى بالنسبة ذلك و تشغيل بمكتب

 ذاه تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

  . التسجيل

 تشغيل مكتب في المترشح تسجيل عدم صورة في و

 السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم

  . المناظرة فيها تفتح التي

 أعاله اليها المشار الخارجية المناظرة تفتح : 3 الفصل

   . البلدية رئيس بقرار
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  : القرار هذا يضبط و

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  . الترشحات قائمة ختم تاريخ-

  . المناظرة فتح تاريخ-

 الخارجية، للمناظرة المترشحين على يجب : 4 الفصل

 الموقع عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل إليها، المشار

 ،www.concours.gov.tn للغرض المعد االلكتروني

 رسالة بواسطة إرسالها و الترشح استمارة سحب ثم

 السريع البريد أو لوغبالب اإلشعار مع الوصول مضمونة

 و المناظرة فتح ببالغ عليه المنصوص العنوان على

 الوثائق من يتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون

  : التالية

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح إستمارة•

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

(www.concours.gov.tn)  

  .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة•

 من األصل طبق بنسخ مرفوقة تكون ذاتية سيرة•

 في التكوين و الخبرة و للتربصات المدعمة الحجج

 / اإلعالمية / المحاسبة / المالي / اإلداري االختصاص

  .التقني

 شهادة أو المدرسية الشهادة من مجردة نسخة•
 للشهائد ةبالنسب) المطلوب بالمستوى منظرة تكوينية

 أن يجب الخاصة المعاهد من المسلمة المدرسية
 الجهوية المندوبية قبل من عليها مصادق تكون

  .(للتعليم

 المترشح إلسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان•
   عنوانه، و

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات إنجاز تثبت شهادة•

 الذي للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بأحد ترسيم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونية السن وزتجا

 قائمة ختم تاريخ في أشهر ثالثة من أكثر تسلمها

 السن من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات

  .باألمر للمعني القصوى القانونية

 بمكتب مباشرة إيداعها يتم التي الملفات تقبل ال

 قبول أجل بعد الواردة أو عبيدة لبلدية الضبط

  .الترشحات

   : المناظرة في النجاح بعد . ب

 لم ( األصل ) العدلية السوابق سجل من مضمون•

  .أشهر ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض

  .والدة مضمون•

  .حديثتان شمسيتان صورتان•

 ما أو العلمية الشهادة من لألصل مطابقة نسخة•

  .يعادلها

 و للتربصات المدعمة الحجج لكل األصل طبق نسخ•
 / المالي / اإلداري االختصاص في التكوين و ةالخبر

  .المحاسبة / التقني / اإلعالمية

 من أكثر تسليمها تاريخ على يمض لم طبية شهادة•

 المؤهالت فيه تتوفر المترشح أن تثبت أشهر ثالثة

 بكامل وظيفته ليمارس المستوجبة والذهنية البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

 المترشح به يقوم طبي فحص إلى باإلضافة حةللص

  .الشغل طبيب لدى المقبول

  : ترشح مطلب كل جوبا و يرفض : 5 الفصل 

 البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن يصل لم•

   السريع،

   بالبلدية، الضبط مكتب لدى مباشرة مودع•

 الثالث بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن لم•

   القرار، هذا من (" أ "الفقرة)

 وصول تاريخ لتحديد البريد ختم المناظرة لجنة تعتمد و

  .الترشح ملف

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط : 6 الفصل

 رئيس قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 المشار الخارجية المناظرة على تشرف : 7 الفصل

 الشؤون وزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله اإليه

  :  بالخصوص اللجنة هذه تتولى و والبيئة، المحلية

 ألحكام وفقا البلدية على الواردة الترشح ملفات فرز•

  القرار، هذا

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح•

  المناظرة، في

  ارات،اإلختب سير على اإلشراف و الملفات دراسة•

  الجدارة، حسب المترشحين ترتيب•

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح•

 إليها المشار الخارجية المناظرة تشتمل : 8 الفصل

  :  التالية اإلختبارات على أعاله

  .األولي القبول اختبار•
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  .النهائي القبول اختبار•

  : يلي كما اإلختبارات هذه إجراء يتم 

   :األولي لالقبو اختبار -أ

   .التونسية باإلدارة يتعلق كتابي اختبار -  

  .ساعات 3 المدة -  

  2 : الضارب -  

 أربع في العربية باللغة وجوبا االختبار هذا يجرى•

 االعتبار بعين تؤخذ ال و تقدير أقصى على صفحات

  .األقصى العدد هذا على تزيد التي الصفحات

 القبول تباراخ في الناجحين المترشحين إعالم يتم•

 طريق عن أو  فردية مراسالت طريق عن األولي

 القبول إختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن

  .تاريخه و النهائي

 لهذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج يضبط•

  .القرار

  : النهائي القبول اختبار - ب

 برنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي اختبار -  

 لجنة أعضاء  مع محادثة تليه القرار هذاب الملحق

 في و السحب طريق عن السؤال إختيار يقع المناظرة،

 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب  إذا ما صورة

  .اثنين على إليه يسند الذي العدد

 يلي كما الضوارب و االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

:   

  النقاطالضارب عدد اإلختبارالمدة نوعية

  : شفاهي تبارإخ

  دقيقة 20    التحضير•

  دقيقة 20     العرض•

  دقيقة 20     الحوار•

  1(20) و (0) بين يتراوح عدد

 الفرنسية اللغة أو العربية باللغة االختبار هذا يجرى و

  .المترشح اختيار حسب

 و إثنين مصححين على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
 و (0)صفرال بين يتراوح عدد اختبار كل إلى يسند

  .(20) العشرين

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد يكون و

 بين الفارق كان إن ما صورة في و المسندين للعددين

 االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع يفوق العددين

 النهائي العدد يكون و آخرين اثنين مصححين قبل من

  .األخيرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 الستة دون عدد على الحصول عن ينتج : 10 لفصلا

 رفض األولي القبول إختبار في (20) عشرين على (6)

   .المترشح قبول

 الناجحين المترشحين جميع دعوة تتم  :11 الفصل

  .الشفاهي اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في

 نهائيا مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال  :12 الفصل

 الثالثين يساوي النقاط من مجموع على صليتح لم إن

 االختبارين مجموع إلى بالنسبة األقل على نقطة (30)

 أكثر أو مترشحين تحصل إذا و (الكتابي و الشفاهي)

 اإلختبارات جميع في النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون

 المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكن ال  :13 الفصل

 ال و نشريات ال و كتب ال اإلختبارات إجراء مدة طيلة
 تقرر لم ما نوعه كان مهما مستند أي ال و مذكرات

  .ذلك خالف المناظرة لجنة

 تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج  :14 الفصل

 للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه

 إلغاء و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من حرمانه و أجراها التي ختباراتاإل

 إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (5) خمس

 السلطة من قرار بمقتضى الحرمان هذا يتم و الحق،

 القيم قبل من مفصل تقرير إعداد يتم و .لذلك المؤهلة

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 المترشحين ترتيب ناظرةالم لجنة تتولى : 15 الفصل

 االختبار لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا

 المترشحين في قائمتين تقترح و والشفاهي الكتابي

  : نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين

  : األصلية القائمة -أ

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء تتضمن

 النهائي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود في و المترشح عليه تحصل الذي

  .للتناظر المعروضة

  : التكميلية القائمة - ب

 أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحين المترشحين

  .عملهم
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 و األصلية القائمة نهائية بصفة تضبط  : 16 الفصل

 في نهائيا المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة

 إدارة مستكتب (01) عدد إلنتداب الخارجية المناظرة

 قبل من العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .البلدية رئيس

 ةبالقائم بالتصريح عبيدة بلدية تقوم : 17 الفصل

 بمراكز لاللتحاق بها المسجلين استدعاء و األصلية

 أقصى على يوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد عملهم

 تتولى األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ من  بداية تقدير

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين على التنبيه اإلدارة

 عليهم يتعين بأن بالتسليم اإلشعار مع الوصول

 عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم اكزبمر اإللتحاق

 من يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون أو يوما (15)

 يتم و المناظرة في الناجحين المترشحين قائمة

 و التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين تعويضهم
  .التفاضلي الترتيب حسب ذلك

 أشهر (6) ستة التكميلية بالقائمة العمل ينتهي و

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من يرتقد أقصى على

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر  : 18 الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  هادفي  المهدي

  

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

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق

 بالسلك مساعد متصرف (01) عدد النتداب الخارجية

 عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

  .2021 سنة بعنوان

 2021 أوت 20 في مؤرخ عبيدة بلدية رئيس من قــــرار

 النتداب الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف (01) عدد

 سنة بعنوان عبيدة بلدية ائدةلف العمومية لإلدارات

2021.  

  عبيدة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

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

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام سياألسا النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و

 لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006  أفريل

 حاملي لتمكين احتسابها كيفية وضبط القصوى السن

 المناظرات في المشاركة من العليا الشهادات

 التكوين مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجية

    العمومي، القطاع في لالنتداب

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر على و

 ظراتللمنا العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجية

  العمومية، اإلدارات تنظمها التي التكوين مراحل

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 601 عدد األمر على و

   عبيدة، بلدية بإحداث المتعلق 2016 ماي

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 وآليات يغص بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم الترقية و االنتداب

 مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و

 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في

  العمومية، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 01/04/2021

 لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن شغورها سد

  ،2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية

 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 الخارجية المناظرة بفتح المتعلق 20/08/2021

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف (01) عدد إلنتداب

 عنوانب عبيدة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  ،2021 سنة

   : يلي ما قرر

 المناظرة تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصـل

 متصرف (01) عدد إلنتداب باإلختبارات الخارجية

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  .عبيدة بلدية لفائدة

 باإلختبارات الخارجية المناظرة تفتح : الثاني الفصـل

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف (01) عدد إلنتداب

 المحرزين للمترشحين العمومية لإلدارات المشترك

 على أو األولى للمرحلة الجامعية الشهادة على

 تكوينية شهادة على تحصلوا أو لها معادلة شهادة



  65عــــــدد   2021 سبتمبر 21 ––ية للجماعات المحلية الجريدة الرسم  5268صفحــة 

 أربعين العمر من البالغين و المذكور بالمستوى منظرة

 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر على سنة (40)

  .2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031

 إليها المشار الخارجية المناظرة تفتح : الثالث الفصـل
  : القرار هذا يضبط و البلدية رئيس من بقرار أعاله

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات، قائمة ختم تاريخ•

  .المناظرة فتح تاريخ•

 لمناظرةل المترشحين على يجب : الرابع الفصل
 عبر بعد عن ترشحاتهم تسجيل أعاله إليها المشار
 للغرض المعد االلكتروني الموقع

www.concours.gov.tn، استمارة سحب ثم 
 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالها و الترشح
 العنوان على السريع البريد أو بالبلوغ اإلشعار

 ارةاالستم تكون و المناظرة فتح ببالغ عليه المنصوص
  : التالية الوثائق من يتكون بملف وجوبا مرفقة

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقع من سحبها و تعميرها يتم ترشح إستمارة•

 العمومية المناظرات لبوابة االلكتروني

(www.concours.gov.tn)  

   .الوطنية التعريف بطاقة من نسخة•

 ةتكويني شهادة أو العلمية الشهادة من مجردة نسخة•
  .المطلوب بالمستوى منظرة

 و المترشح إلسم يحمالن البريد معلوم خالصا ظرفان•
  .عنوانه

 شهادة أو فعلية مدنية خدمات انجاز تثبت شهادة•

 للمترشح بالنسبة التشغيل مكاتب بإحدى ترسيم

 لم شغل طالب بصفة القانونية السن تجاوز الذي

 في أشهر ثالثة من أكثر تسليمها تاريخ على يمضي

 من الخدمات هذه مدة لطرح الترشحات ختم تاريخ

  .باألمر للمعني القصوى القانونية السن

 من األصل طبق بنسخ مرفوقة تكون ذاتية سيرة•
 في التكوين و الخبرة و للتربصات المدعمة الحجج

  .القانون / المحاسبة / المالي / اإلداري االختصاص

 مباشرة هاإيداع يتم التي الملفات تقبل ال : مالحظة 
 قائمة غلق بعد الواردة أو عبيدة بلدية ضبط بمكتب

  .الترشحات

  : المناظرة في النجاح بعد - ب

 (3 عدد بطاقة) العدلية السوابق سجل من مضمون•
 ) ثالثة من أكثر تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل)

  .أشهر ( 03

 تسليمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون•
  . أشهر ( 03 ) ةثالث من أكثر

  .حديثتان 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

 بكامل وظيفته ليمارس المستوجبة والذهنية البدنية

 عمومية مؤسسة قبل من مسلمة الجمهورية تراب

  .للصحة

  : ترشح مطلب كل جوبا و يرفض : الخامس الفصل

 البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن يصل لم•

   السريع،

   بالبلدية، الضبط مكتب لدى مباشرة مودع•

 الرابع بالفصل إليها المشار الوثائق جميع يتضمن لم•

   القرار، هذا من (" أ "الفقرة)

 وصول تاريخ لتحديد البريد ختم ناظرةالم لجنة تعتمد و

  .الترشح ملف

 المخول المترشحين قائمة تضبط : السادس الفصل

 قبل من نهائية بصفة المناظرة في المشاركة حق لهم

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس

 الخارجية المناظرة على تشرف : السابع الفصل

 وزير من بقرار تركيبتها تضبط لجنة أعاله إليها المشار

 اللجنة هذه تتولى و والبيئة، المحلية الشؤون

  :  بالخصوص

 ألحكام وفقا البلدية على الواردة الترشح ملفات فرز•

  القرار، هذا

 المشاركة حق لهم المخول المترشحين قائمة إقتراح•

  المناظرة، في

  االختبارات، سير على اإلشراف و الملفات دراسة•

  الجدارة، حسب المترشحين ترتيب•

  .قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح•

 المشار الخارجية المناظرة تشتمل : الثامن الفصل

  :  التالية اإلختبارات على أعاله إليها

  .األولي القبول اختبار•

  .النهائي القبول اختبار•

  : يلي كما اإلختبارات هذه إجراء يتم 
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   :األولي القبول اختبار -أ

   .التونسية باإلدارة يتعلق كتابي اختبار -  

  .ساعات 3 المدة -  

  2 : الضارب -  

 أربع في العربية باللغة وجوبا االختبار هذا يجرى•
 االعتبار بعين تؤخذ ال و تقدير أقصى على صفحات

  .األقصى العدد هذا على تزيد التي الصفحات

 القبول اختبار في الناجحين المترشحين إعالم يتم•

 طريق عن أو  فردية مراسالت طريق عن األولي

 القبول االختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن

  .تاريخه و النهائي

 لهذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج يضبط•
  .القرار

  : النهائي القبول اختبار - ب

 برنامج من يؤخذ موضوع حول شفاهي اختبار -  
 لجنة أعضاء  مع دثةمحا تليه القرار بهذا الملحق

 في و السحب طريق عن السؤال إختيار يقع المناظرة،
 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب  إذا ما صورة
  .اثنين على إليه يسند الذي العدد

   يلي كما الضوارب و االختبار لهذا المحددة المدة تضبط

  الضارب النقاط عدد المدة اإلختبار نوعية

  : شفاهي إختبار

  دقيقة 20   يرالتحض•

  دقيقة 20     العرض•

  دقيقة 20    الحوار•

  1(20) و (0) بين يتراوح عدد

 الفرنسية اللغة أو العربية باللغة االختبار هذا يجرى و
  .المترشح اختيار حسب

 مصححين على اإلختبارات تعرض : التاسع الفصل

 (0)الصفر بين يتراوح عدد اختبار كل إلى يسند و إثنين

  .(20) العشرين و

 الحسابي للمعدل مساويا النهائي العدد يكون و

 بين الفارق كان إن ما صورة في و المسندين للعددين

 االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع يفوق العددين

 النهائي العدد يكون و آخرين اثنين مصححين قبل من

  .األخيرين للعددين الحسابي للمعدل مساويا

 دون عدد على الحصول عن تجين : العاشر الفصل

 القبول إختبار في (20) عشرين على (6) الستة

   .المترشح قبول رفض األولي

 المترشحين جميع دعوة تتم  : عشر الحادي  الفصل

 اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في الناجحين

  .الشفاهي

 أي بقبول التصريح يمكن ال  : عشر الثاني الفصل

 النقاط من مجموع على يتحصل لم إن نهائيا مترشح

 إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثين يساوي

 تحصل إذا و (الكتابي و الشفاهي) االختبارين مجموع

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحين

  .سنا ألكبرهم األولوية تكون اإلختبارات جميع

 فتصر تحت يوجد أن يمكن ال  : عشر الثالث الفصل
 ال و كتب ال اإلختبارات إجراء مدة طيلة المترشحين

 نوعه كان مهما مستند أي ال و مذكرات ال و نشريات

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما

 محاولة أو غش كل عن ينتج  : عشر الرابع الفصل

 التتبعات عن زيادة قطعية بصفة ضبطه تم غش

 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية

 من حرمانه و أجراها التي اإلختبارات إلغاء و االمتحان

 أو مناظرة كل في سنوات (5) خمس لمدة المشاركة

 قرار بمقتضى الحرمان هذا يتم و الحق، إداري امتحان

 مفصل تقرير إعداد يتم و .لذلك المؤهلة السلطة من

 أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم قبل من

  .الغش محاولة

 ترتيب المناظرة لجنة تتولى : عشر الخامس الفصل

 لمعدل النهائي الحاصل حسب تفاضليا المترشحين

 في قائمتين تقترح و والشفاهي الكتابي االختبار

  : نهائية بصفة قبولهم يمكن الذين المترشحين

  : األصلية القائمة -أ

 في نهائيا المقبولين المترشحين أسماء تتضمن

 النهائي للحاصل طبقا الجدارة ترتيب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود في و المترشح عليه تحصل الذي

  .للتناظر المعروضة

  : التكميلية القائمة - ب

 أقصى على % 50 حدود في القائمة هذه إعداد يتم

 بالقائمة المسجلين المترشحين عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكين األصلية

 بمراكز يلتحقوا لم الذين و ناجحينال المترشحين

  .عملهم

 القائمة نهائية بصفة تضبط  : عشر السادس الفصل

 المقبولين للمترشحين التكميلية القائمة و األصلية

 مساعد متصرف النتداب الخارجية المناظرة في نهائيا
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 قبل من العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .البلدية رئيس

 بالتصريح عبيدة بلدية تقوم : عشر السابع الفصل

 لاللتحاق بها المسجلين استدعاء و األصلية بالقائمة

 على يوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد عملهم بمراكز

 األصلية، بالقائمة التصريح تاريخ من  بداية تقدير أقصى

  على التنبيه اإلدارة تتولى

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفين

 بمراكز االلتحاق عليهم يتعين بأن بالتسليم راإلشعا

 أو يوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملهم

 قائمة من يحذفون و للتسمية رافضين يعتبرون

 تعويضهم يتم و المناظرة في الناجحين المترشحين

 ذلك و التكميلية بالقائمة المسجلين بالمترشحين

  .التفاضلي الترتيب حسب

 أشهر (6) ستة التكميلية ئمةبالقا العمل ينتهي و

  .األصلية بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير أقصى على

 بالجريدة القرار هذا ينشر  : عشر الثامن الفصل

  .المحلية للجماعات الرسمية

  بلدية رئيس  
  هادفي  المهدي

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

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 النتداب باالختبارات خارجية ناظرةم فتح بقرار يتعلق

 بلدية لفائدة مدنية هندسة اختصاص تقني 01 عدد

  2021 سنة بعنوان عبيدة

   قــــرار

 يتعلق 20/08/2021 في مؤرخ عبيدة بلدية رئيس من

 اختصاص في تقني النتداب الخارجية المناظرة بفتح

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنية هندسة

  .2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية دةلفائ العمومية

  عبيدة بلدية رئيس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

   المحلية،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته أو نقحته التي

   ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و

 لياتوآ صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم الترقية و االنتداب

 المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد الحكومي األمر على و

 النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل 121 في

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي

  العمومية،

 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428عدد األمر على و

 للمناظرات عامال النظام بضبط المتعلق 2007 مارس

 األمر على و. العمومية لالنتدابات باالختبارات الخارجية

 2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد

 و القصوى السن لتحديد خاصة أحكام بضبط المتعلق
 مراحل إلى الدخول لمناظرات احتسابها كيفية ضبط

  . العمومي القطاع في لالنتداب التكوين

 ماي 02 في المؤرخ عبيدة ديةبل رئيس قرار على و

 خارجية مناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2021

 بلدية لفائدة المشترك التقني بالسلك تقني النتداب

  عبيدة،

 أفريل 01 في المؤرخ عبيدة بلدية رئيس قرار على و

 سد المراد الخطط نوع و عدد بضبط المتعلق 2021

 بلدية لفائدة الخارجية المناظرة طريق عن شغورها

  عبيدة،

 سنة بميزانية عليها المصادق االنتدابات جدول على و

2021 .  

   : يلي ما قرر

 خارجية مناظرة عبيدة ببلدية تفتح : األول الفصل

 هندسة اختصاص تقني( 01 ) النتداب باالختبارات

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك 3أ صنف مدنية

  .2021 سنة بعنوان عبيدة بلدية لفائدة العمومية

 اكتوبر 22 يوم االختبارات تجرى : الثاني الفصل  

  . الموالية االيام و 2021

 يوم الترشحات لقبول اجل آخر حدد : الثالث الفصل 

  . 2021 سبتمبر 21

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : الرابع الفصل

  . المحلية للجماعات

  بلدية رئيس
  هادفي  المهدي
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------------------  

  لمةج

  

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 7 عدد قرار

 لرتبة للترقية بالملفات داخلية مناظرة ببفتح يتعلق

  بناء اختصاص تقني مساعد

 2021/8/20 بتاريخ جلمة بلدية رئيس من قــــــرار

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 بالسلك ءبنا اختصاص)تقني مساعد رتبة إلى للترقية

  . بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني

   ’ جلمة بلدية رئيس إن

   ’الـــدستور على االطـــالع بعـد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 برديسم

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات  العمومية

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 في المؤرخ 1975 لسنة 244 عدد األمر وعلى

  . جلمة بلدية بإحداث المتعلق 1975 افريل

 1999 افريل 12 في المؤرخ لسنة 821 األمر وعلى -

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 جميع وعلى العمومية لإلدارات    المشترك  التقني

 114عدد األمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص

  . 2009 / 21/01 في المؤرخ 2009 لسنة

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 لسنة افريل 6  في المؤرخ األعوان مجموع  قرار وعلى

2021  .  

 في المؤرخ جلمة بلدية رئيس قرار وعلى 

 الداخلية المناظرة بفتح المتعلق. 20/04/2021

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى تبالملفا

  2021  سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

  : يلي ما قرر

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم :األول الفصل

 التقني بالسلك (كهرباء اختصاص) تقني مساعد إلى

   القرار هذا إلحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك

 الداخلية للمناظرة يترشح أن مكني : الثاني الفصل

 األعوان تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات

 شرط فيهم والمتوفر رتبهم في المترسمون التقنيون

 في الرتبة هذه في األقل على اقدمية سنوات (5)

  . الترشحات ختم تاريخ

 بالملفات الداخلية  المناظرة تفتح: الثالث الفصل

 المعنية البلدية رئيس من اربقر أعاله إليها المشار

 المحلية الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة

  . سواهم دون 

  : القرار هذا ويضبط

  . المعروضة الخطط عدد -

  . الترشحات قائمة غلق  تاريخ -

  . اللجنة اجتماع تاريخ -

 للمناظرة المترشحين على يجب – الرابع الفصل

 مباشرة ترشحهم مطالب وايودع أن أعاله إليها المشار

 الوصول مضمونة رسالة بواسطة البريد طريق عن أو

 لدى  الترشحات ختم  تاريخ قبل بالبلوغ اإلعالم مع

  : التالية بالوثائق مدعومة جلمة بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص -
 بها قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنية

 رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح
  . ينوبه أومن اإلدارة

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

 حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر للمعني إدارية

  . العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة -

 أو  التادبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شهادة
 األخيرة سنوات (5) الخمس خالل تادبية عقوبة

  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 او التكوينية الدورات شهائد من لألصل مطابقة نسخ-

 من تنظيمها  وتم المترشح فيها شارك التي الملتقيات

  .  تقني عون رتبة في لتسمية اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض

 الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة

   . اإلرسال تاريخ معرفة على دليال
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 المناظرة لجنة  تركيبة تضبط : الخامس الفصل

 وزير من قرار بمقتضى أعاله إليها المشار الداخلية

 اللجنة هذه وتتولى البيئة و المحلية الشؤون

  : بالخصوص

 المترشحين قائمة واقتراح الترشحات في النظر -

  . المشاركة حق لهم المخول

 للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم -

  . الغرض في المحددة

  . قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة اقتراح -

 للمترشح المباشر الرئيس يتولى : السادس الفصل

 العشرين و (0) الصفر بين يتراوح قييميت عدد إسناد

 أدائه في وإتقانه بعهدته المنوط أدائه عن يعبر (20)

  . لعمله

 المشار الداخلية المنلظرة لجنة تتولى :السابع الفصل

 للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله إليها

  : التالية

  . للمترشح العامة االقدمية -  

  .للمترشح الرتبة في االقدمية -  

  .التعليمي المستوى أو الشهائد -  

 من فيهما المرخص او المنظمين والرسكلة التكوين - 

         . تقني عون رتبة في التسمية منذ اإلدارة قبل

  .والمواظبة السيرة –                 

 المباشر الرئيس طرف من المسند التقييمي العدد-

  .أعاله (06 )بالفصل إليه والمشار للمترشح

 والعشرين (0) بين يتراوح عدد مقياس كل إلى يسند

 قبل من بالمقاييس الخاصة الضوارب وتضبط (20)

  . المناظرة لجنة أعضاء

 إليها المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل

 القرار هذا إلحكام طبقا المعروضة الملفات تقييم أعاله

 على دباالعتما الجدارة حسب المترشحين وترتيب

 مترشحان تحصل وإذا عليها المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة او

 هذه تساوت وإذا الرتبة في القدمهم األولوية تكون

 إلى تقدم وإذا .سنا ألكبرهم األولوية تعطي االقدمية

 المقاييس نقاط احتساب يجب واحد مترشج المناظرة

 اال بنجاحه يصرح وال المناظرة لجنة قبل من المعتمدة

  . فوق فما نقطة 50 مجموع على بحصوله

 المقبولين المترشحين قائمة تضبط : التاسع الفصل

 البلدية رئيس قبل من أعاله إليها المشار المناظرة في

   . المناظرة لجنة من وباقتراح

 الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر  : العاشر الفصل

  .المحلية للجماعات

  بلدية رئيس                                          
  مسعودي  خالد

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

 2021 أفريل 19  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  (كهرباء اختصاص) تقني مساعد

 جلمة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــرار

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق 20/04/2021يخبتار

 اختصاص) تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات

 العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك (كهرباء

   2021 سنة بعنوان جلمة بلدية لفائدة

  ’ جلمة بلدية رئيس إن

  ’الـــدستور على االطــــالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات  العمومية

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تهتمم أو نقحته التي

  . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 25 في المؤرخ 1975 لسنة 244عدد األمر وعلى -

  . جلمة بلدية بإحداث المتعلق 1975 افريل

 1999 افريل 12 في المؤرخ لسنة 821 األمر وعلى -

   بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 وعلى العمومية لإلدارات  المشترك التقني بالسلك    

 األم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع

   . 2009 / 21/01 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى -

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 افريل 6 في المؤرخ البلدية نأعوا مجموع قرار وعلى -

  .  2021 لسنة

 في المؤرخ جلمة بلدية رئيس قرار وعلى -

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق20/04/2021

 بالسلك تقني مساعد إلى للترقية بالملفات الداخلية
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 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري

  . 2021 سنة بعنوان  جلمة

  : يلي ما قرر

 يوم ولفائدتها جلمة ببلدية يفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام20/08/2021

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقية

  . 2021سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 شغورها سد المراد خطط عدد حدد : الثاني الفصل

  . 01ب

   2021 /20/07يوم رّشحاتالت ختم يقع : الثالث الفصل

  بلدية رئيس
  مسعودي  خالد

  

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

 2021 أوت 19  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 لرتبة للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  محلل

 / 20 بتاريخ جلمة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــرار

 لملفاتبا داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2021 /08

 وتقنيي محللي بالسلك محلل رتبة إلى للترقية

 بعنوان جلمة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية

  . 2021 سنة

  ’ جلمة بلدية رئيس إن

  الدستور على االطــــالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

   المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات  العمومية

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

                   . 2011ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 األمر وعلى –                                            

 1975 افريل 25 في المؤرخ 1975 لسنة 244عدد

   . جلمة بلدية بإحداث المتعلق

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365عدد األمر وعلى -

  الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999 فيفري

 العمومية لإلدارات الميةاإلع وتقنيي محللي بسلك

 في المؤرخ 2009 لسنة 112عدد باألمر المتمم

              . 2009 جانفي21

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى -

 واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلديات والترسيم والترقية االنتداب

 افريل6 في المؤرخ البلدية أعوان مجموع قرار وعلى -

  .  2021 لسنة

 المؤرخ جلمة بلدية رئيس قرارالسيد وعلى -

 تنظيم كيفية بضبط المتعلق 20/08/2021في

 رئيس تقني إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة

 و المشترك التقني بالسلك ومحلل مساعد وتقني أول

 بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي

  . 2021 سنة

  : يلي ما ررق

 08 يوم ولفائدتها جلمة ببلدية يفتح : األول الفصل

 بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام.12/2021/

 وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية

 بعنوان جلمة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية

  . 2021 سنة

 هاشغور سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  02. ب

   08/11/2021 يوم الترّشحات ختم يقع : الثالث الفصل

  بلدية رئيس  
  مسعودي  خالد

  

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

  سوسة

  

 جويلة 29  في مؤرخ 2021   لسنة 82 عدد قرار

 اإلشغال أجل من المعاليم تعريفة بضبط يتعلق 2021

 المربع المتر بحساب البلدي العمومي للملك الوقتي

  لواحدا اليوم في

 اإلشغال أجل من المعاليم تعريفة ضبط في بلدي قرار

 المربع المتر بحساب البلدي العمومي للملك الوقتي

  الواحد اليوم في

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم
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------------------  

 2021 أوت 10  في مؤرخ 2021   لسنة 83 عدد قرار

 العمومي للملك الوقتي اإلشغال معلوم بطرح يتعلق

 بعنوان المطاعم و المقاهي على الموظفة و لبلديا

  2021 سنة

 للملك الوقتي اإلشغال معلوم طرح في بلدي قرار

 المطاعم و المقاهي على الموظفة و البلدي العمومي

  2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس  
  خالد اقبال دمحم

  

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

  حسان بني

  

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 أوت 30 في مؤرخ حسان بني بلدية رئيس بقرار يتعلق

 من العملة لترقية مهني إمتحان بفتح يتعلق 2021

  2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 على إطالعه بعد حسان بني بلدية رئيـــس إن

  الدستور،

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-

 الجماعات بمجلة علقالمت 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 نــــةلس

 25 في المؤرخ 1966 لسنة 173 األمرعدد على و-

  حسان، بني بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 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 اتوالمؤسس

 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

 22 في خالمؤر 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى -

 المهنية واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

  المحلية، الجماعات عملة وترقية إلنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واإلنتداب الترقية وشروط

   والبلديات

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى-

 تطبيق كيفية حول 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

 والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  ، بالبلديات موالترسي

 المتعلق 2021 أوت 30 في المؤرخ المقرر وعلى-

 صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط

   2021 سنة بعنوان حسان بني ببلدية مباشرة أعلى

 البلدي المجلس رئيس إنتخاب جلسة محضر وعلى-

  ،2018 جويلية 02 بتاريخ ومساعديه

 بتاريخ يالبلد المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى-

  ،2018 جويلية 18

  يلـــــي ما قــــرر

 مهني إمتحان حسان بني ببلدية يفتح: األول الفصل

 وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

  : التالي الجدول لمقتضيات وفقا

  :الثانية الوحدة ضمن-1

 المراد العملة عدد إليها الترقية ستتم التي االصناف

   مهني متحانإ طريق عن ترقيتهم

  3                       الخامس الصنف

  1                      السادس الصنف

       1                              السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن-2

 المراد العملة عدد إليها الترقية ستتم التي االصناف

   مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم

  1                 الثامن الصنف

    1                    التاسع الصنف

 بني ببلدية المهنية اإلمتحانات تجري : 2 الفصل

  . الموالية واأليام 2021 ديسمبر 27 اإلثنين يوم حسان
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 29 اإلثنين يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل

  .2021 نوفمبر

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 4 الفصل

  . للبلدية اإللكتروني وبالموقع لمحليةا للجماعات

  بلدية رئيس 
  بنيزة العزيز عبد

  

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 أوت 30 في مؤرخ حسان بني بلدية رئيس بقرار يتعلق

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021

  2021 ةسن بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 على إطالعه بعد حسان بني بلدية رئيـــس إن

  الدستور،

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات ةالدول ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنــــة

 25 في المؤرخ 1966 لسنة 173 األمرعدد على و-

  حسان، بني بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد راألم وعلى-

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  ، اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى -

 درجات بين المطابقة بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة ملةع سلك أصناف

 ومستويات اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

  ، التأجير

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات والترسيم والترقية

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى -

 المهنية واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج امنظ بضبط

  المحلية، الجماعات عملة وترقية إلنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واإلنتداب الترقية وشروط

   والبلديات

 والبيئة المحلية ونالشؤ وزير السيد منشور وعلى-

 تطبيق كيفية حول 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

 والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  ، بالبلديات والترسيم

 المتعلق 2021 أوت 30 في المؤرخ المقرر وعلى-

 صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني إمتحان بفتح

  ، 2021 سنة وانبعن حسان بني ببلدية مباشرة أعلى

 البلدي المجلس رئيس إنتخاب جلسة محضر وعلى-

  ،2018 جويلية 02 بتاريخ ومساعديه

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى-

  ،2018 جويلية 18

 التصرف بميزانية الضروري اإلعتماد يتوفر أنه وحيث-

  ، 2021 لسنة

  يلـــــي ما قــــرر

 بعنوان ترقيتهم المراد ةالعمل عدد يضبط: األول الفصل

  : التالي الجدول بيانات حسب 2021 سنة

  :األولى الوحدة ضمن-1

 للعملة الجملي العدد       الصنف        الوحدة  

 عن ترقيتهم المراد العملة عدد    ترقيتهم المزمع

 العملة عدد             (%50) مهني إمتحان طريق

  (%50) باإلختيار ترقيتهم المراد

       01                 الثالث الصنف     األولى حدةالو

                                                    /           

                                                         01  

  :الثانية الوحدة ضمن-2

 الجملي العدد               الصنف           الوحدة    

 ترقيتهم المراد العملة عدد   ترقيتهم المزمع ملةللع

 عدد              (%50) مهني إمتحان طريق عن

  (%50) باإلختيار ترقيتهم المراد العملة

                        الخامس الصنف   الثانية الوحدة

05                                                 03        

                                                          02  

             01                         السادس الصنف   

                                    01                        

                                           /  
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                   01                        السابع الصنف 

                               01            

                                       /  

  :الثالثة الوحدة ضمن-3

 المزمع للعملة الجملي العدد      الصنف    الوحدة   

 طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد   ترقيتهم

 العملة عدد                     (%50) مهني إمتحان

  (%50) باإلختيار ترقيتهم المراد

     01                       الثامن الصنف الثالثة الوحدة

                                       01            

                                                           /  

                           01               التاسع الصنف  

                 01            

                                     /  

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :2 الفصل

  . للبلدية اإللكتروني وبالموقع المحلية للجماعات

   2021 أوت 30 في حسان بني

                                        المالية قابض يرةتأش

  بنيزة العزيز عبد 

  بلدية رئيس  
  بنيزة العزيز عبد

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

 2021 أوت 29  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 اوت 30 في مؤرخ حسان بني بلدية رئيس بقرار يتعلق

 ترقيةل المهني اإلمتحان لجنة بتركيبة يتعلق 2021

 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  2021 سنة بعنوان حسان بني

 على إطالعه بعد حسان بني بلدية رئيـــس إن

  الدستور،

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و-

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 89 عـدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنــــة

 25 في المؤرخ 1966 لسنة 173 األمرعدد على و-

  حسان، بني بلدية بإحداث المتعلق 1966 أفريل

 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

 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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى-

 اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلديات ترسيموال والترقية

 المتعلق 2014 فيفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى -

 المهنية واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

  المحلية، الجماعات عملة وترقية إلنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واإلنتداب الترقية وشروط

   والبلديات

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد منشور وعلى-

 تطبيق كيفية حول 2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14 عدد

 والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلقة األحكام

  ، بالبلديات والترسيم

 المتعلق 2021 أوت 30 في المؤرخ المقرر وعلى-

 صنف إلى صنف من العملة لترقية مهني متحانإ بفتح

   2021 سنة بعنوان حسان بني ببلدية مباشرة أعلى

 البلدي المجلس رئيس إنتخاب جلسة محضر وعلى-

  ،2018 جويلية 02 بتاريخ ومساعديه

 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى-

  ،2018 جويلية 18

  يلـــــي ما قــــرر

 لترقية المهني اإلمتحان لجنة تتركب: األول الفصل

 بني ببلدية مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  : السادة من حسان

   اللجنة رئيس : البلدية رئيس : بنيزة العزيز عبد-

  عضو : البلدية عام كاتب رئيس متصرف : أحمد رياض-

 بالشؤون مكلفة مستشار متصرف : الضميد نادية-

   عضوة : والمالية اإلدارية

  عضو : الفنية بالمصلحة عون : الشطي سمير-
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 تعيين اللجنة لرئيس اإلقتضاء عند يمكن : 2 الفصل 

 للقيام وذلك المقرر هذا يشملهم لم آخرين أعضاء

 أعضاء مشموالت من هي التي األعمال بمختلف

  .  اللجنة

 الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 3 الفصل

  . للبلدية ترونياإللك وبالموقع المحلية للجماعات

                                                             

  بلدية رئيس
  بنيزة العزيز عبد

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

  لمطة

  

 2021 أوت 30  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

  منظف إلنتداب مهني إختبار بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  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 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى داريةاإل 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 عموميةال والمؤسسات

  التأجير،

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسيم والترقية اإلنتداب

 2014 فيفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى-

 التوالمشمو الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 الجهوية المجالس لعملة واإلنـتـداب الترقية وشروط

  والبلديات،

 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-

  مطة،ل

 لمطة بلدية بميزانية المرصودة اإلعتمادات وعلى-

  .2021 سنة بعنوان

  / يلـي مـا قـرر /

 مهني إختبار لمطة ببلديّة يفتح   :األول الفصل-

 وفقا وذلك األولى الوحدة من عامل 01 عدد إلنتداب

   :التالي الجدول لبيانات

   المهني الترتيب الصنف إنتدابهم المراد العملة عدد

01  

  ألولا

   منظف

 لمطة ببلدية المهنيّة اإلختبارات تجرى :02 الفصل-

  .الموالية واأليّــام 2021 نوفمبر 24 يـوم

 25 يوم الترّشحــات قــائمة خـتم يقـع :03 الفصل-

   2021 أكتوبر

  بلدية رئيس  
  السنوسي  عادل

  

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

  السواسي

  

 برسبتم 13  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  إمضاء تفويض بقرار يتعلق 2021

 مؤرخ السـواسي بلديـة رئيس من قـــــــــــــــــــــــرار

  2021 سبتمبر  14 في

  إمضاء بتفـويض يتعلق 

   الســـــواســــي بلديــــة رئيـــس إن 

   االطالع بعد 



  65عــــــدد   2021 سبتمبر 21 ––ية للجماعات المحلية الجريدة الرسم  5278صفحــة 

  الدستور، على

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى

 خاصة و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .منه 261 الفصل

 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر على و

  ..السواسي بلدية بإحداث المتعلق 1965 أوت

 بتاريخ المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  .2018 جويلية 03

  :يلـــي مــا قــــرر

 إلى السواسي بلدية رئيس يفوض :األول الفصل

 البلدي بالمجلس مستشار المعروفي جمال يدالس

  : في اإلمضاء

  .الشبكات  بمختلف الربط تراخيص  -

  للبناء الوقتية التراخيص -

  .العائلية و العمومية الحفالت إقامة رخص  -

  .اإلدارية المراسالت  -

 المجتمع مكونات و المتساكنين لمشاغل اإلصغاء -

  .التساؤالت عن األجوبة تقديم و المدني

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الثـاني الفصل

  .القرار

  2021 سبتمبر 14 في السواسي

  بلدية رئيس
  النوري  ماهر

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

 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 2021  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق

 ببلدية  3أ-2أ- 1أ  باألصناف الخاصة  01 عدد

  .السواسي

 16 في مؤرخ السـواسـي  بلدية رئيـــس من قــــرار

 اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق 2021  سبتمبر

-2أ- 1أ  باألصناف الخاصة  01 عدد  المتناصفة اإلدارية

  .السواسي ببلدية  3أ

  الدستور  على االطالع بعد 

 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى

 األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 و المحلية الجماعات و الدولة ألعـــــــــــــوان العـام

 على و اإلدارية  الصبغة ذات يةالعموم المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى

  .السواسي بلدية بإحداث المتعلق 1965 أوت

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و

 كيفية بضبــــــــــــط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان يرتسي و تنظيــــــــــــم

 اللجنة أعضاء إنتخاب أصوات فرز لجنة محضر على و

 جوان 10 بتاريخ المنعقدة 1 عدد المتناصفة اإلدارية

2021  

 بالنيابة  البيئة و المحلية الشؤون وزير مكتوب على و
 الدراسات و القانونية للشؤون العامة اإلدارة)

  .2021 أوت 20 بتاريخ 004888 عدد (التشريعية

  يلي ما قرر

 أعضاء السواسي بلدية رئيس يعين :األول الفصل
 باألصناف الخاصة 01 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

  :كالتالي 3أ-2أ-1أ

  لجنة رئيس بصفته     رئيس متصرف   عزوز عزوز-

 ممثل عضو بصفتها   :مستشار متصرف الربيعي منية-
  اإلدارة عن

 عضو بصفتها  : كزيمر محلل الجندوبي عيادة-
  األعوان عن ممثل  رسمي

   نائب عضو بصفته     :رئيس تقني   الحفيان سالم-

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية  العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار

  2021 سبتمبر 17 في الســواسي

  بلدية رئيس
  النوري  ماهر

  

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

 بتمبرس 16  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار
 2021  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق
  .السواسي ببلدية الثانية بالوحدة الخاصة   04 عدد

 مؤرخ الســـــواســــي  بلدية رئيـــس من قــــــــــــرار
 أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق 2021  سبتمبر 16 في
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 بالوحدة الخاصة   04 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة
  .السواسي ببلدية الثانية

  الدستور  على االطالع بعد 

 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى

 األسـاسي النظـام بضبط لقالمتع 1983 ديسمبر 12

 و المحلية الجماعات و الدولة ألعـــــــــــــوان العـام

 على و اإلدارية  الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى

  .السواسي بلدية بإحداث المتعلق 1965 أوت

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و
 كيفية بضبــــــــــــط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان تسيير و تنظيــــــــــــم

 اللجنة أعضاء إنتخاب أصوات فرز لجنة محضر على و

 جوان 14 بتاريخ المنعقدة 04 عدد  المتناصفة اإلدارية

2021  

 بالنيابة  البيئة و يةالمحل الشؤون وزير مكتوب على و

 الدراسات و القانونية للشؤون العامة اإلدارة)

  .2021 أوت 20 بتاريخ 004888 عدد  (التشريعية

  يلي ما قرر

 أعضاء السواسي بلدية رئيس يعين :األول الفصل

 بالوحدة الخاصة 04 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

  :الثانيةكالتالي

  لجنة رئيس بصفته      : رئيس متصرف   عزوز عزوز-

 عضو بصفتها     :مستشار متصرف الربيعي منية-

  اإلدارة عن ممثل

 رسمي عضو بصفته     : 04 صنف عامل صالح خالد-

  العملة عن ممثل

 رسمي عضو بصفته      : 04  صنف جعوان حسن-

  العملة عن ممثل

   نائب عضو بصفته   : 06 صنف عامل عمار الناصر-

   نائب عضو بصفته  : 04 نفص عامل النوري سالم-

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية  العام الكاتب :الثاني الفصل-

  2021 سبتمبر 17في السواسي      .القرار

  

  بلدية رئيس
  النوري  ماهر

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

 سبتمبر 13  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار
  إمضاء تفويض بقرار يتعلق 2021

 14  في مؤرخ السـواسي بلديـة رئيس من قــــرار 
  إمضاء بتفـويض يتعلق 2021 سبتمبر

   الســـــواســــي بلديــــة رئيـــس إن 

   االطالع بعد 

  الدستور، على

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
 خاصة و المحلية الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .منه 261 الفصل

 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر على و
  ..السواسي بلدية بإحداث المتعلق 1965 أوت

 بتاريخ المنتخب البلدي المجلس تنصيب محضر على و
  .2018 جويلية 03

  :يلـــي مــا قــــرر

 إلى السواسي بلدية رئيس يفوض :األول الفصل
 البلدي بالمجلس مستشار مبارك عباس السيد

  : في اإلمضاء

  .شبكاتال  بمختلف الربط تراخيص  -

  للبناء الوقتية التراخيص -

  .العائلية و العمومية الحفالت إقامة رخص  -

  .اإلدارية المراسالت  -

 المجتمع مكونات و المتساكنين لمشاغل اإلصغاء -
  .التساؤالت عن األجوبة تقديم و المدني

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الثـاني الفصل
  .القرار

  2021تمبرسب 14 في السواسي

  بلدية رئيس
  النوري  ماهر

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

 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 2021  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق



  65عــــــدد   2021 سبتمبر 21 ––ية للجماعات المحلية الجريدة الرسم  5280صفحــة 

 ببلدية  د-ج -ب  باألصناف الخاصة  02 عدد

  .السواسي

 مؤرخ الســـــواســــي  بلدية رئيـــس قــــــــــــرارمن

 أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق 2021  سبتمبر 16 في

  باألصناف الخاصة  02 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة

  .السواسي ببلدية  د-ج -ب

  الدستور  على االطالع بعد 

 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون على و

 الجماعات مجلةب المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى

 األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 و المحلية الجماعات و الدولة ألعـــــــــــــوان العـام

 على و اإلدارية  الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ مراأل وعلى

  .السواسي بلدية بإحداث المتعلق 1965 أوت

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و

 كيفية بضبــــــــــــط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان تسيير و تنظيــــــــــــم

 لجنةال أعضاء إنتخاب أصوات فرز لجنة محضر على و

 جوان 10 بتاريخ المنعقدة 1 عدد المتناصفة اإلدارية

2021  

 بالنيابة  البيئة و المحلية الشؤون وزير مكتوب على و

 الدراسات و القانونية للشؤون العامة اإلدارة)

  .2021 أوت 20 بتاريخ 004888 عدد (التشريعية

  يلي ما قرر

 أعضاء السواسي بلدية رئيس يعين :األول الفصل

 ب باألصناف الخاصة 02 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة
  :كالتالي د-ج-

  لجنة رئيس بصفته  : رئيس متصرف   عزوز عزوز-

 عضو بصفتها         :مستشار متصرف الربيعي منية-

  اإلدارة عن ممثل

 رسمي عضو بصفته   : تصرف كاتب العويني صابر-

  األعوان عن ممثل

   نائب عضو تهبصف   :إدارة مستكتب الصغير سالم-

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية  العام الكاتب :الثاني الفصل

  .القرار

  2021 سبتمبر 17 في الســــواسي

  

  بلدية رئيس
  النوري  ماهر

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

 سبتمبر 16  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 2021  سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021

  المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق

  .السواسي ببلدية الثالثة بالوحدة الخاصة   03 عدد

 مؤرخ الســـــواســــي  بلدية رئيـــس من قــــــــــــرار

 أعضاء تركيبة   بضبط يتعلق 2021  سبتمبر 16 في

 بالوحدة الخاصة   03 عدد  المتناصفة اإلدارية اللجنة

  .السواسي ببلدية الثالثة

  الدستور  على االطالع دبع 

 2018 لسنة 29 عدد  األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  . المحلية

 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى

 األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر 12

 و محليةال الجماعات و الدولة ألعـــــــــــــوان العـام

 على و اإلدارية  الصبغة ذات العمومية المؤسسات

  . تممته أو نقحته التي النصوص جميع

 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى

  .السواسي بلدية بإحداث المتعلق 1965 أوت

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر على و

 كيفية بضبــــــــــــط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان تسيير و تنظيــــــــــــم

 اللجنة أعضاء إنتخاب أصوات فرز لجنة محضر على و

 جوان 14 بتاريخ المنعقدة 03 عدد  المتناصفة اإلدارية

2021  

 بالنيابة  البيئة و المحلية الشؤون وزير مكتوب على و

 الدراسات و القانونية للشؤون العامة اإلدارة(

  .2021 أوت 20 بتاريخ 004888 عدد  )عيةالتشري

  يلي ما قرر

 أعضاء السواسي بلدية رئيس يعين :األول الفصل

 بالوحدة الخاصة 03 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة

  :كالتالي األولى

  لجنة رئيس بصفته     : رئيس متصرف   عزوز عزوز-


