
              التونسية الجمهورية
 بلدية أريانة           

 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       
 والتنسيق بين الدوائر                

 

 

بعنوان   ضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها رارق  

 0202سنة 

       

 رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن       

المتعلق  9102ماي  12المؤرخ في  9102لسنة  92القانون عدد إطالعه على  بعـــد 

   بمجلة الجماعات المحلية

 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة . 0212األمر المؤرخ في غرة جويلية  وعلى       

 .9102جوان  92جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة  بتاريخ  في  رمحضـل وتبعا      

الخميس المنعقدة يوم  0202لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية االولى لسنة  وتبعا

 .  0202افريل  22

 :قّرر ما يلي                                       

 

ط المراد سد طعلى ضبط عدد ونوعية الخ المجلس أعضاء صادق: ول الفصل األ

ومن اللجنة  اإلدارةيكون عضو مختصا من  مع مراعاة ان 9190شغورها بعنوان سنة 

المعنيان باالختصاص المطلوب ضمن تركيبة اللجنة الفنية للمناظرة وعند االقتضاء لرئيس 

من المجلس البلدي من ذوي االختصاص المطلوب او الخبرة لحضور  أعضاءالبلدية دعوة 

 أعمال اللجنة .

I -:الخطط المراد سد شغورها عن طريق اإلنتداب 
 سلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية:ال -1

 



 

 العدد الجملي للخطط  اإلختصاص الرتبة
 المراد سد شغورها 

توزيع الحاجيات حسب اإلدارة 
 أو المصلحة

 صيغة اإلنتداب

 6 - متصرف

 ميزانية التجهيز
 الميزانية
 المغازات

(20ش اإلقتصادية )  
 ش القانونية

 عن طريق التعاقد

 6 - متصرف مساعد

القباضة البلدية 20  
ش القانونية20  
الماليةش  20  
اإلداريةش  20  

اإلقتصاديةش  20  

 عن طريق التعاقد

 6 - كاتب تصرف
شالقانونية 20  

كتابة المجلس20  
شؤون اإلقتصادية 20  

 عن طريق التعاقد

 00 - مستكتب إدارة

الشرطة البيئية 20  
الحالة المدنية )المقبرة(20  
)الدوائر(الحالة المدنية 20  

حفظ الصحة20  
مصلحة اإلعالم 20  

إدارة النظافة )نظار( 20  
ش اإلقتصادية )إحصاء( 20  

 عن طريق التعاقد

 عن طريق التعاقد الدوائر واإلدارة المركزية 0 _ عون إستقبال
 

 

 

 



 

 

 

 :لسلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموميةا -2

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
توزيع الحاجيات حسب 

 صيغة اإلنتداب اإلدارة أو المصلحة

البستنة وتزويق  مهندس أول
 عن طريق التعاقد تجميل المدينة 0 الحدائق

 

 :بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية -3

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
توزيع الحاجيات حسب 

 صيغة اإلنتداب اإلدارة أو المصلحة

 المصالح الفنية )الدوائر( 4 الهندسة المدنية تقني

 عن طريق التعاقد

 الورشات 0 إلكتروميكانيك  تقني

 تكنولوجيا المعلومات 0 اإلعالمية تقني

 التنوير العمومي 0 كهرباء تقني

 0 البيئة تقني
إدارة النظافة 20عدد   

حماية المحيط 20عدد   

 الورشات 0 كهرباء السيارات مساعد تقني

 حفظ الصحة 0 إلكتروميكانيك  مساعد تقني

 :السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية -4

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
توزيع الحاجيات حسب 

 صيغة اإلنتداب اإلدارة أو المصلحة



فني سام أول للصحة 
 عن طريق التعاقد حفظ الصحة 0 الصحة العمومية العمومية

 

 :سلك منشطي رياض األطفال -5

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
توزيع الحاجيات حسب 

 صيغة اإلنتداب اإلدارة أو المصلحة

 عن طريق التعاقد رياض األطفال 0 _ منشط رياض األطفال

 

 :لسلك المشترك للصحفيين العاملين باإلدارات العموميةا -6

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
توزيع الحاجيات حسب 

 صيغة اإلنتداب اإلدارة أو المصلحة

 عن طريق التعاقد مصلحة اإلعالم 0 _ كاتب صحفي
 

 

 :إلدارات العموميةأعوان الخدمة اإلجتماعيةل سلك -7

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
توزيع الحاجيات حسب 

 صيغة اإلنتداب اإلدارة أو المصلحة

متصرف الخدمة 
 عن طريق التعاقد مصلحة العمل اإلجتماعي 0 _ اإلجتماعية

 

 

نقلة  في حالة إتمام مالحظة : يتـم التخفيض في عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق اإلنتداب
 إو إلحاق أعوان ببلدية أريانة قبل تجسيم هذه اإلنتدابات. 

II - الترقية واإلدماجالخطط المراد سد شغورها عن طريق: 
 )ترقية إستثنائية( :اإلطار اإلداري -8



2221عدد المؤهلين  رتبة الترقية الرتبة الحالية  عدد األعوان المراد ترقيتهم  

ف ر  ـــــــــــــــــــــمتص ف مستشارمتصر     21 20 

 

 :اإلطــــــــــــــار الفني -9

 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
2221 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
(على األقل 35%) 2221  

ع/ط 
 مناظرة 

ختيارباإل  

مهندس معماري  مهندس معماري رئيس
_  1 1 1 عام   

عام مهندس مهندس رئيس  2 0 0 _ 

 _  1 1 2 مهندس رئيس مهندس أول

 _ 0 0 2 تقني رئيس أول تقني رئيس

 _  0 0 5 تقني رئيس تقني أول

 _  1 1 2 تقني أول تقني

 _ 0 0 2 تقني مساعد تقني

 _  1 1 2 مساعد تقني عون تقني

 الخـاص: ارــــــــــــــــاإلط-8      

 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
2221 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
(على األقل 35%) 2221  

ع/ط 
 مناظرة 

ختيارباإل  

ول للصحة أفني سام
 العمومية

رئيس للصحة  فني سام
  _ 1 1 1 العمومية

  _ 1 1 1 محلل واضع برامج

 العملــــــــــــــــــــــــــــــة:-9



 صنف الترقية الصنف الحالي
عدد 

المؤهلين 
2221 

عدد العملة المراد ترقيتهم 
2221 (52%)  

2221إمتحان 2221إختيار   

0عامل صنف   9 - 9 9 عامل صنف 2 
 0 - 0 3 عامل صنف 3 عامل صنف 2
 00 06 00 62 عامل صنف 4 عامل صنف 3
 0 9 01 34 عامل صنف 5 عامل صنف 4
 1 1 04 29 عامل صنف 6 عامل صنف 5
 6 1 00 26 عامل صنف 7 عامل صنف 6
 4 0 9 19 عامل صنف 8 عامل صنف 7
 0 0 4 8 عامل صنف 9 عامل صنف 8
 - 0 0 1 عامل صنف 10 عامل صنف 9

 : إدماج العملة في أسالك الموظفين -12
 سلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية : ال -أ

 طريق التسديد رتبة اإلدماج
عدد الخطط المزمع تسديدها 

إمتحان مهني لإلدماجعن طريق   

 23 إمتحان مهني لإلدماج مستكتب إدارة

 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية :-ب

 طريق التسديد اإلختصاص رتبة اإلدماج
عدد الخطط المزمع تسديدها عن 

إمتحان مهني لإلدماجطريق   

 21 إمتحان مهني لإلدماج الميكانيك مساعد تقني

 21 إمتحان مهني لإلدماج النجارة عون تقني

 



 بتنفيذ هذا القرار.مكلف الكاتب العام للبلدية :  الفصل الثاني 

 ئيس البلديةر
 


