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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  الكرم

 الدمـاج المھنـي باالمتحان يتعلق 2020 جانفي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
...................................................إدارة مـستكتب رتبـة فـي 7و6و 5 األصـناف عملـة

  ثابت سیدي
..............................بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

  قربة
 قربة بلدية رئیس من  بقـرار يتعلق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

 بالملفـات یـةالداخل المنـاظرة تنظـیم كیفیـة بـضبط يتعلـق 2019 نـوفمبر 01  فـي مـؤرخ
 بلديـة لفائدة العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة 

.....................................................................................................قربــــــــــــــة
 قربـة بلدية رئیس من راربقـ يتعلق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

 بالملفـات الداخلیـة المنـاظرة تنظـیم كیفیـة بـضبط يتعلـق 2019 نـوفمبر 01  فـي مـؤرخ
...قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب إلى للترقیة 

  علوش دار
 لمجلس اخليالد بالنظام يتعلق 2018 سبتمبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 5 عدد قرار

........................................................................................علـــوش دار بلديـــة
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  زغوان
 خارجیـة منـاظرة فـتح بقـرار يتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

....................................زغـوان بلديـة لفائـدة أول معمـاري مھندس إلنتداب باإلختبارات
 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2020 جـانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

..............................زغـوان بلدية لفائدة إدارة ملحق إلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة
 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2020 جـانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

...............................زغوان بلدية لفائدة تقني مساعد إلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة
 منـاظرة تنظیم كیفیة بقرار يتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

............................زغوان بلدية لفائدة أول معماري مھندس إلنتداب  باإلختبارات خارجیة
 خارجیـة منـاظرة فتح بقرار يتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

....................................زغـوان بلديـة لفائـدة تقنـي مـساعد إلنتـداب باإلختبـارات
 خارجیـة منـاظرة فتح بقرار يتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

................................................زغـوان بلديـة لفائـدة إدارة ملحـق إلنتداب باإلختبارات
  الباب مجاز

 مجاز بلدية رئیس من  بمقرر يتعلق 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 الوحـدة مـن عملـة النتـداب مھنـي إمتحـان بفتح يتعلق 2020 جانفي 08في مؤرخ الباب

.......................................................2020سنة  بعنوان الباب مجاز بلدية الثانیةلفائدة
 مجاز بلدية رئیس من بمقرر يتعلق 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 شـعورھا ّسـد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  يتعلق 2020 جانفي 08 في مؤرخ الباب
.........................................................2020سـنة  بعنـوان  البـاب مجـاز بلديـة لفائدة

 مجاز بلدية رئیس من بمقــرر يتعلق 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 لـةعم النتـداب مھنـي اختبـار تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي 08في مؤرخ الباب

................................2020سـنة  بعنـوان البـاب مجـاز بلـــدية لفائدة األولى الوحدة من
 بلديـة رئـیس مـن  بمقــــرر يتعلق 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 الوحدة من عملة النتداب مھني اختبار بفتح يتعلق  2020 جانفي 08في مؤرخ الباب مجاز
................................................2020سـنة  بعنـوان البـاب مجـاز بلدية لفائدة  األولى

 مجاز بلدية رئیس من ـرربمقـ يتعلق 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 عملـة النتـداب مھني إمتحان تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي 08في مؤرخ الباب

..................................2020سـنة  بعنـوان الباب مجاز بلـــدية لفائدة نیةالثا الوحدة من
  مدين زھرة

 میزانیة على بالمصادقة يتعلق 2019 ديسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد مداوالت
...........................................................................2020لـسنة  مـدين زھـرة بلديـة

  جندوبة
 تابعـة خنـادق مفرغـة بكراء يتعلق 2020 جانفي 6  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

.......................................................................................................................للبلدية
 يخـص مداولـة بمضمون يتعلق 2020 جانفي 6  يف مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد مداوالت

.......................................................للبلديـة تابعـة خنـادق مفرغـة كـراء معلوم ضبط
  سوسة

 متعلـق شـروط بكـراس يتعلـق 2020 جـانفي 19  فـي مـؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
.....................................................................................................................باإلشھار

 الالفتـات تعلیـق منع بقرار يتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  .................................................................................................اإلعالنیة
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  والثريات القصیبة
 تنظـیم كیفیـة ضـبط بقـرار يتعلـق 2020 جـانفي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 المـشترك االداري بالـسلك ادارة ملحـق رتبـة الـى للترقیـة بالملفـات الداخلیـة المنـاظرة
......................................................................................العمومیــــة لــــإلدارات

 داخلیـة منـاظرة فـتح بقـرار يتعلـق 2020 جانفي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
....العمومیـة لـــــــإلدارات المشترك االداري بسلك ادارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات

  ھالل قصر
 إعتمـادات بتحويـل علـقيت 2019 ديسمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد مداوالت
.....................................................................................األول العنـــوان داخـــل

 علـى بالمـصادقة يتعلـق 2019 نـوفمبر 20  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 36 عـدد مداوالت
  .........................................2022-2020للفترة  الموظفة غیر المساعدات منح إتفاقیة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  الكرم

  

 جانفي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 األصناف عملة الدماج المھني باالمتحان يتعلق 2020

  إدارة مستكتب رتبة في 7و6و 5

 2020 جانفي 15 في مؤرخ الكرم بلدية رئیس من
 المھني االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة بضبط يتعلق
 رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  الكرم بلدية لفائدة العمومیة

  الكـــــــــــرم بلدية رئــــیس إن

    الدستور على االطالع بعد 

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 يما 09 في المؤرخ

  . المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و-
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان
 النصوص جمیع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد مالمرسو خاصة و تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و-
 بعض إدماج شروط بضبط المتعلق و 1985 أكتوبر

  . الموظفین إطارات ضمن العملة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة ــدد834عــ األمر على و-
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال
       تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و
  .2012 أكتوبر

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و-
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 و المحلیة تالجماعا و الدولة عملة بسلك الخاص

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومیة المؤسسات

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و-
 و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  .أعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى -
 الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

.  

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراأل وعلى-
 و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  . بالبلديات الترسیم و الترقیة

  يلــــي ما قــرر

 برنامج و تنظیم كیفیة القرار ھذا يضبط -  األول الفصل
 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6
  . البلديات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 المھني االمتحان في يشارك أن يمكن – 2 الفصل
   : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة في لإلدماج

   األقل على الخامس بالصنف المرتبون و

 في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا الذين و-
   الترشحات ختم تاريخ ندع الفعلیة المدنیة الخدمة

 أتموا و االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا الذين و-
   الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة السنة بنجاح

 على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-
  . األقل

 بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة على تحصلوا أو-
  . أعاله إلیه المشار

 أعاله إلیه المشار المھني االمتحان تحيف – 3 الفصل
 الراجعین األعوان لفائدة و الكرم البلدية رئیس من بقرار

  . سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة إلى بالنظر

  : القرار ھذا يضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   المناظرة إجراء تاريخ-
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 بقرار المھنیة االمتحانات لجنة بةتركی تضبط – 4 الفصل
   البیئة و المحلیة الشؤون وزير من

 المھني لالمتحان المترشحین على يجب – 5 الفصل
 لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیه المشار

  : التالیة بالوثائق مصحوبة الكرم بلدية

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 بھا قام التي االقتضاء ندع العسكرية و المدنیة 

   المترشح

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا يكون و
  . ينوبه من

 الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  . العمومیة

 باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-
    صنفه في

 بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض – 6 الفصل
 بمكتب التسجیل تاريخ يكون و ّالترشحات مةقائ غلق

  . الوصول أو اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال الضبط

 لھم المخول المترشحین قائمة  تضبط – 7 الفصل
 قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان في المشاركة

   البلدية رئیس

  . المناظرة لجنة من باقتراح و

 االختبارات ىعل المھني االمتحان يشتمل –  8 الفصل
  : التالیة

 ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار-1
   الدولة

  : إما يتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار-2

  الموظفین في بالتصرف-

  العتاد في التصرف أو-

   المالي التصرف أو-

  . لھذا المصاحب بالملحق االختبارات برنامج  ضبط

   : كاآلتي مفصلة اختبار لكل محددةال الضوارب و المدة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعیة

 ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار
  1( 02 ) الدولةساعتان

  : أما يتعلق ّالمترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار

 أو العتاد في التصرف أو الموظفین في ّبالتصرف
  1( 02 ) ساعتان المالي بالتصرف

 أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى –  9 الفصل
  . المترشح اختیار حسب الفرنسیة اللغة

 و اثنین مصححین على االختباران يعرض – 10 الفصل
 (0) الصفر بین يتراوح مرقم عدد اختبار كل إلى يسند

 للمعدل مساويا النھائي العدد يكون و (20) العشرين و
  . الممنوحین للعددين الحسابي

 األربع يفوق الممنوحین العددين بین الفارق كان إذا و
 مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)
 للمعدل مساويا النھائي العدد يكون و  آخرين اثنین

  . األخیرين الممنوحین للعددين الحسابي

 على (6) الستة دون عدد كل عن ينتج -11 الفصل
  . صاحبه رفض (20) العشرين

 ألي النھائي بالقبول التصريح يمكن ال -12 الفصل
 يقدر النقاط من مجموع على يحرز لم ان مترشح
 لمجموع بالنسبة األقل على نقطة (20) بعشرين

  . االختبارات

 من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ألقدمھم األولوية تكون االختبارات لكل بالنسبة النقاط

 األولوية تعطى قدمیةاأل ھذه تساوت فإذا الصنف في
  . سنا ألكبرھم

 المترشحین تصرف تحت يوجد أن يمكن ال -13 الفصل
  نشريات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

 لم ما نوعه كان مھما مستند إي ال و مذكرات ال و 
  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر

 تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج -14 الفصل
 للحق الجزائیة التتبعات عن زيادة قطعیة بصفة ضبطه
 إلغاء و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من حرمانه و أجراھا التي االختبارات
 إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس
 رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا يقع و الحق

 تقرير إعداد عيق و االمتحان لجنة من باقتراح و البلدية
 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل
  . الغش محاولة أو الغش

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط -15 الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدية رئیس قبل من نھائیة

  . المناظرة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر -16 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  2020 نفيجا 15 في الكرم

   البلدية رئیس   
  العیوني فتحي  
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  ملحــــــق

  : للموظف المھنیة الحیاة و اإلدارة-1

  الدولة ألعوان العام األساسي النظام  -            

  الدولة ألعوان التقاعد نظام -            

  : التطبیقي االختبار -2

  : الموظفین في التصرف    

 عدم , إلحاق , انتداب ) إداري قرار إعداد -           
  ( ...... المباشرة

  جلسة محضر أو ملحوظة إعداد -           

  إداري ملف درس -           

    : العتاد في التصرف  

  عمومیة صفقة بإبرام يتعلق ملف درس  -          

  العمومیة السیارات مستودع تسییر و تعھد  -         

  ترمیمھا و بالبناءات االعتناء -        

  : المالي التصرف

  إدارية خلیة میزانیة مشروع إعداد -          

   بالدفع إلزام إعداد -          

  بالدفع إذن إعداد -         

  بلدية رئیس  
   العیوني  فتحي

  

  ثابت سیدي

  

 2019 ديسمبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 لـسنة ةالبلديـ میزانیـة علـى بالمـصادقة بقـرار يتعلق
2020  

 على،القانون إطالعه بعد ثابت سیدي بلدية رئیس إن
 1975 مـاي 14 فـي المـؤرخ 1975 لـسنة 33 عـدد

 وعلـى للبلـديات األساسـي القـانون بإصـدار المتعلـق
  .تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد األمر وعلى
 ةلمیزانی األساسي بالقانون المتعلق 1975ماي04

 القانون بمقتضى والمنقح المحلیة الجماعات
 في 2007 لسنة 65 عدد األساسي

  .2007ديسمبر18

 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عدد األمر وعلى
  ثابت، سیدي بلدية بإحداث المتعلق 1967 جويلیة

 في المؤرخ 1989 لسنة 1999 عدد األمر وعلى
 المصاريف بمراقبة المتعلق 1989ديسبمبر31

  .ــومیةالعمـــ

 المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
 بـــــــتـاريخ المنعقدة ثابت بسیدي البلدي للمجلس

  ،2018 جوان 28

  : يلي مـــــــــــــــــــا قرر

 بلدية میزانیة على المصادقة تمت : األول الفصل
  :يلي كما 2020 لسنة ثابت سیدي

  :األول العنوان

  ّاألول وانالعنــ مــوارد  :الموارد*

  االعتیادية الجبــائیـــة المـــداخیـــل :ّاألول الجـــزء      

 واألنشطــة العقـــارات على المعـالیـــم :ّاألول الصنـف
380.500.000  

 العمومي الملـك إشغال مداخیـل :الثاني الصنف
 ..فیه العمومیة المرافق واستلزام البلدي

66.000.000  

 اإلدارية والرخص لموجباتا مداخیل :الثالث الصنف
  225.000.000 خدمات إسـداء مقـابـل ومعالیم

   األخـرى االعتیادية الجبائیـة المداخیـل :الرابع الصنف

  671.500.000ّاألول الجــزء جملـة

  االعتیادية الجبـائیــة غیـر المـداخیــل :الثاني الجــزء 

 االعتیادية البلـدي الملـك مداخیـل :الخامس الصنـف
106.240.000  

 االعتیادية المــالیـــة المداخیـــل :السـادس الصنف
808.701.000  

  914.941.000الثانـي الجــزء جملـة

  1.586.441.000ّاألول العـنــوان مــوارد جملـة

  :النفقــــــــات*

  ّاألول العنــوان نفقــات

  ّالتصــــرف نفـقــــات :ّاألول الجـــزء

  837.875.651  العمـومي تـأجیــرال :ّاألول القســـم

  536.300.000  المصالح وسائل :  الثاني القسم 
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  109.135.819  العمـومـيل ّالتدخـــ :الثالث القســم

  ّالموزعة وغیر الطارئـة ّالتصـرف نفقـات :الرابع القســم

   1.483.311.470ّاألول الجــزء جملـة

   الـديــن فــوائــد :الثاني الجــزء

   الديـــــنفوائد  :الخامس ـمالقسـ

  الثانـي الجــزء جملـة

  1.483.311.470 ّاألول العنــوان نفقــات جملـة

  :الثـــــاني العنوان

  :الموارد*

  الثانـي العنـوان مــوارد

 ّوالمخصصــة الذاتیــة المــوارد :الثالـث الجـــزء
  للتنمیــة

  ـــزالتجھـیـــــــ منـــــــــح :السـابـع الصنـف

 مختلفـة وموارد ّمدخرات :الثـامــن الصنـف
1.856.834.611  

  1.856.834.611الثالـث الجــزء جملـة

  االقتراض مــــــــــوارد :الرابــع الجـــزء

  الداخلــي االقتراض مــــوارد :التـاسـع الصنـف

  الخارجي االقتراض مــــوارد :العاشــر الصنـف

 الخارجي القتراضا مـوارد :عشر الحادي الصنـف
   ّالموظفـة

  الرابـع الجــزء جملـة

 االعتمادات من ّالمتأتیـة المـوارد :الخـامـس الجـــزء 
   المحالة

 االعتمادات من ّالمتأتیـة الموارد :عشر الثاني الصنـف
  المحالة

  الخـامـس الجــزء جملـة

  1.856.834.611الثـاني العنـوان مــوارد جملـة

  :ــــــاتالنفقـــــــــــ*

  الثانـي العنـوان نفقــات

  التنمـیـــــــــة نفقـــــــــات :الثالـث الجــزء

 المبـاشــرة االستثمارات :السادس القســم
1.376.747.994  

   العمـومـــي التمـويـــــــل :السـابـع القســم

 وغیر الطارئـة التنمیــة نفقــات :الثـامــن القســم
  583.216.147ّالموزعة

 بموارد المرتبطـة التنمیــة نفقـــات :التـاسـع القســم
   ّموظفـة خارجیة

  1.959.964.141الثالـث الجــزء جملـة

  الديـــن أصــل تسديـد :الرابع الجــزء  

   الديـن أصـل تسديـد :العـاشـر القســم

  الرابـع الجــزء جملـة

 تاالعتمادا من ّالمســددة النفقــات :الخامـس الجــزء
  المحالـة

 من ّالمســددة النفقـات :عشـر الحادي القســم
   المحالـة االعتمادات

  الخامـس الجــزء جملـة

  1.959.964.141الثـاني العنــوان نفقــات جملـة

 لسنة البلدية میزانیة على المصادقة ـاليتبال و  *
  :قدره بما 2020

 ائتانم و ألفا أربعون و وثالثة أربعمائة و ماليین ثالثة  
   ملیما 611 و دينارا وسبعون وخمسة

(3.443.275.611)  

 المالیة وقابض للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل
   ثابت سیدي بلدية لحسابات الماسك األندلس بقلعة

  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه فیما كل مكلفان

  لديةالب رئیس  
  الطرودي  محجوب

  

  قربة

  

 2019 أكتوبر 31  يف مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 01  في مؤرخ قربة بلدية رئیس من  بقـرار يتعلق
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر

 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي

  قربة بلدية

   قربة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اطالعه بعد
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 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع لىوع اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فیفري
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باالمر المتمم
  . 2009 جانفي

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

  :  يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

 الداخلیة ةللمناظر يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات
 البرامج واضعو العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

  .الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة قربة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون قربة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .المناظرة فتح تاريخ-

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 قربة بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .العمومیة الوظیفة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة سخةن-
  .الحالیة الرتبة

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-
 أي من رباألم للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  .برامج واضع رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون زير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 شحینالمتر قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقديم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وانضباطه ھدتهبع المنوطة للمھام أدائه عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  : يلي كما

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-
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  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
 تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل اإلدارة قبل

  .المناظرة فتح سنة

  .والمواظبة السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح

 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند
 بالمقايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى االقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في
  .المناظرة لجنة من وباقتراح قربة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .التونسیة للجمھورية

  2019 نوفمبـــر 01 : ــيفـ قربة

  

  بلديةال رئیس     
  بوطريف  اللطیف عبد

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 01  في مؤرخ قربة بلدية رئیس من بقـرار يتعلق
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر

 بالسلك تصرف كاتب إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة
  قربة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري

   قربة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اطالعه بعد

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

  .المحلیة

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام ألساسيا النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص ياألساس النظام بضبط المتعلق 1998 افريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد االمر وخاصة تممته او نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2352

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

  .وأعضائھا

 المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد سيالرئا األمر وعلى
 أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

  .الحكومة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

  :  يلي ما قرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى ةللترقی

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن : 2 الفصل
 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 اإلدارة مستكتبو العمومیة لإلدارات المشترك

 (5) خمس طشر فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

  .الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 األعوان ولفائدة قربة بلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

  .سواھم دون قربة بلدية إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ويضبط

  .ناظرللت المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 قربة بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون مترشحال بھا قام التي والعسكرية المدنیة

  .ينوبه من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص
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 في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .العمومیة الوظیفة

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .الحالیة الرتبة

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة خةنس-

 أو التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي لتقیاتالم

  .ادارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  .اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 الشؤون زير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقديم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 يعبر (20-0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن

  .لعمله أدائه

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط : 7 الفصل
  : يلي كما

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
  .ادارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

  .والمواظبة السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء كنويم
 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالءم

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة
 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند

  . (20) والعشرين

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا عروضةالم الملفات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى االقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في
  .المناظرة لجنة من وباقتراح قربة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .التونسیة للجمھورية

  2019 نوفمبـــر 01 : فـــي قربة

  

  بلديةال رئیس   
  بوطريف  اللطیف عبد

  

  لوشع دار

  

 سبتمبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 5 عدد قرار
 دار بلدية لمجلس الداخلي بالنظام يتعلق 2018
  علوش

 الداخلي النظام على باالجماع البلدي المجلس صادق
 النیابیة للمدة علوش بدار البلدي للمجلس

 المصاحب الداخلي النظام وثیقة حسب 2018/2023
  .ھذا

  بلدية الرئیس 
  الشريف  مھدي
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  زغوان

  

 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 إلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار يتعلق

  زغوان بلدية لفائدة أول معماري مھندس

  

 2020 جانفي 10 في مؤرخ زغوان بلدية رئیس من
 إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة بفتح يتعلق

 المعماريین ندسینالمھ بسلك أول معماري مھندس
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدية لفائدة لإلدارة

   زغوان بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  المحلیة،

 المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  غوان،ز  بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

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

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جويلیة
 باألمر المتمم لإلدارة المعماريین المھندسین بسلك

   ،2009 لسنة 116 عدد

 جانفي 10 في المؤرخ زغوان بلدية رئیس قرار وعلى
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 بسلك أول معماري مھندس إلنتداب إلختباراتبا
  . زغوان بلدية لفائدة لإلدارة المعماريین المھندسین

 بلدية أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى
  .زغوان

  .2020 لسنة زغوان بلدية میزانیة وعلى

  :يلي ما ّقــــــرر

 جانفي 10 : يوم زغوان ببلدية تفتح :األول الفصل
 مھندس إلنتداب باإلختبارات جیةخار مناظرة 2020

 لإلدارة المعماريین المھندسین بسلك أول معماري
  . زغوان بلدية لفائدة

 في إنتدابھا المراد الخطط عدد ّحدد :الثاني الفصل
 المھندسین بسلك أول معماري مھندس رتبة

 (01) واحد بعدد زغوان بلدية لفائدة لإلدارة المعماريین
  خطة

 الضبط بمكتب الترشح مطالب تودع :الثالث الفصل
 عن الترشح مطالب ترسل كما زغوان لبلدية المركزي

 مرفقة السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق
 زغوان بلدية رئیس السید :بإسم المطلوبة بالوثائق

  1100 زغوان والي، باب ساحة :التالي العنوان على

 رتبة في لالنتداب اإلختبارات تجرى :الـرابع الفصل
 المعماريین المھندسین بسلك أول معماري مھندس

  .الموالیة واأليام 2020 مارس 05 : يوم لإلدارة

 10 :يوم ّالترشحات قائمة تختم  :الخامس الفصل
  2020 فیفري

                                                                
  بلديةال رئیس                                            

  زوقاوي  طارق 
  

  

 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

  زغوان بلدية لفائدة إدارة ملحق النتداب باالختبارات

  

 2020 جانفي 10 في مؤرخ زغوان بلدية رئیس من
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب  باراتباالخت

  العمومیة لإلدارات المشترك

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدية لفائدة

   زغوان بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  المحلیة،

 المتعلق 1890 مارس 18 في رخالمؤ األمر وعلى
  زغوان،  بلدية بإحداث
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 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد سومالمر وخاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 خاصة إستثنائیة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجیة اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة
 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر
1992،  

 13 في لمؤرخا 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

   ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 لضبط العام اإلطار طبضب المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرات
 اإلدارات تنظمھا التي التكوين مراحل إلى الدخول

  العمومیة،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، والترسیم والترقیة

  :مايلي ّقــــــرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا يضبط:األول الفصل
 إدارة ملحق رتبة في لإلنتداب باإلختبارات الخارجیة
   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 ملحقي إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح:الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

 أو 2 + البكالوريا شھادة على المحرزين للمترشحین
 بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة أو معادلة، شھادة
 (40)أربعین سنھم تتجاوز لم والذين الذكر، سالف
 لألمر وفقا علیھا المنصوص اإلستثناءات عدا ما سنة
  .2006 أفريل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد

 لالتسجی تاريخ من بداية القصوى السن تقدير ويتم
 المناظرات إلى بالنسبة وذلك تشغیل بمكتب

 ھذا تاريخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة
  .التسجیل

 تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
 السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم

  .المناظرة فیھا تفتح التي

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
   .زغوان بلدية رئیس من بقرار أعاله

   :القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ

  .المناظرة فتح تاريخ

 للمناظرة المترشحین على يجب  :الـرابع الفصل
 عبر بعد عن ّترشحاتھم تسجیل أعاله إلیھا المشار
 تمارةإس سحب ّثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح
 فتح بقرار علیه المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة
  :التالیة الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند -أ

 الموقع من وسحبھا تعمیرھا ّيتم ترشح إستمارة -
 العمومیة لمناظراتا لبوابة اإللكتروني

(www.concours.gov.tn)  

  الوطنیة التعريف بطاقة من نسخة -

 بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة -
   معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد إلى

 المترشح إسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان -
  وعنوانه

 شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة -
 الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب بأحد ترسیم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز
 ختم تاريخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا

 السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات
  .باألمر للمعني القصوى القانونیة

 مباشرة إيداعھا يتم التي الملفات وجوبا تقبل ال -
 بعد الواردة أو زغوان لبلدية المركزي الضبط بمكتب
  .الترشحات قائمة لغلق القانونیة اآلجال

  :المناظرة في النجاح بعد -ب

 لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -
  أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ على يمض
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 تسلیمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون -
  أشھر (03) ثالثة من أكثر

  حديثتان شمسیتان صورتان -

 المطلوبة العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -
  يعادلھا ما أو

 من أكثر تسلیمه تاريخ على يمض لم طبیة شھادة -
 فیه تتوفر المترشح أن تثبت أشھر (03) ثالثة

 وظیفته لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت
 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھورية تراب بكامل

  .للصحة عمومیة

 لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :الخامس الفصل
 السريع البريد أو الوصول مضمون البريد طريق عن يصل

 الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع يتضمن لم أو
 ختم المناظرة لجنة وتعتمد القرار، ھذا من (أ الفقرة)

  .حالترش ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد

 لھم المخول المترشحین قائمة تضبط:السادس الفصل
 قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة حق

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئیس

 المشار الخارجیة المناظرة على تشرف:السابع الفصل
 المكلف الوزير من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله إلیھا

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح ضبط -
  . المناظرة في المشاركة

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل:الثامن الفصل
  : التالیة اإلختبارات على عالهأ

   األولي القبول إختبار

  النھائي القبول إختبار

  :يلي كما اإلختبارات ھذه إجراء ويتم

  : ّاألولي القبول إختبار

  التونسیة باإلدارة يتعلق كتابي إختبار

  ساعات ثالث 03 : المدة

  2 الضارب

 أربع في العربیة باللغة وجوبا اإلختبار ھذا يجرى
 االعتبار بعین تؤخذ وال تقدير أقصى لىع صفحات

  . األقصى العدد ھذا على تزيد التي الصفحات

 القبول إختبار في الناجحین المترشحین إعالم يتم
 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتیب طريق عن األولي

 النھائي القبول إختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في
  .وتاريخه

 لھذا المصاحب بالملحق يّاألول اإلختبار برنامج يضبط
  .القرار

  : النھائي القبول إختبار -

 البرنامج  من يأخذ موضوع حول شفاھي إختبار
 لجنة اعضاء مع محادثة تلیه القرار بھذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال إختیار يقع المناظرة،
 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة
  .إثنین لىع إلیه يسند الذي العدد

   :يلي كما والضوارب اإلختبار لھذا المحددة ّالمدة تضبط

  الضارب          النقاط عدد       ّالمدة     اإلختبار نوعیة

  :شفاھي إختبار

  1             بین يتراوح عدد    دقیقة 20              التحضیر

  والعشرين الصفر    دقیقة 20                 العرض

  دقیقة 20                 الحوار

 حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ويجرى
  .المترشح إختیار

 إثنین مصححین على اإلختبارات تعرض:التاسع الفصل
 (0) الصفر بین يتراوح عدد إختبار كل إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 الحسابي للمعدل مساويا النھائي العدد ويكون
  .المسندين للعددين

 األربع يفوق العددين بین الفارق كان إذا ما صورة فيو
 ّمصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)
 للمعدل مساويا النھائي العدد ويكون آخرين، اثنین

  .األخیرين للعددين الحسابي

 دون عدد على الحصول عن ينتج :العاشر الفصل
 القبول إختبار في (20) عشرين على (6) الستة

  .المترشح قبول رفض ألوليا

 المترشحین جمیع دعوة تتم :عشر الحادي الفصل
 اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في الناجحین

  .الشفاھي
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 أي بقبول التصريح يمكن ال :عشر الثاني الفصل
 النقاط من مجموع على يتحصل لم إن نھائیا مترشح
 لىإ بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین يساوي
  .(والكتابي الشفاھي ) اإلختبارين مجموع

 المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل اذا و 
 ألكبرھم االولوية تكون االختبارات جمیع في النقاط من

  .سنا

 تصرف تحت يوجد ان يمكن ال:عشر الثالث الفصل
 وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة المترشحین

 ما نوعه كان مھما ستندم اي وال مذكرات وال نشريات
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم

 غش محاولة او غش كل عن ينتج : عشر الرابع الفصل
 الجزائیة التتبعات كل عن زيادة قطعیة بصفة ضبطه تم

 و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق
 المشاركة من حرمانه و اجراھا التي االختبارات الغاء
 امتحان او مناظرة كل في سنوات (05)  خمس لمدة
  .الحق اداري

 السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا يتم و     
  .لذلك المؤھلة

 او القیم قبل من مفصل تقرير اعدادا يتم و     
  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي الممتحن

 ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 لمعدل النھائي الحاصل بتفاضلیاحس المترشحین

 في قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار
  :نھائیة بصفة قبولھم يمكن الذين المترشحین

  :االصلیة القائمة

 في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء تتضمن
 النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود وفي المترشح علیه تحصل الذي
  .للتناظر المعروضة

  :التكمیلیة القائمة

 اقصى على?50 حدود في القائمة ھذه اعداد يتم
 بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة
 بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحین المترشحین

  .عملھم

 ئمةالقا نھائیة بصفة تضبط :عشر السادس الفصل
 المقبولین للمترشحین التكمیلیة القائمة و االصلیة

 إدارة ملحقي النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا

 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك
  .زغوان بلدية رئیس

 بالتصريح زغوان بلدية تقوم  :عشر السابع الفصل
 حاقلاللت بھا المسجلین استدعاء و االصلیة بالقائمة

  .عملھم بمراكز

 اقصى على يوما (30) ثالثین اجل انقضاء بعد و     
 تتولى االصلیة بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیه االدارة
 االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم االشعار مع الوصول
 مايو (15) عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز

 قائمة من يحذفون و للتسمیة رافضین يعتبرون او
 تعويضھم يتم و المناظرة في الناجحین المترشحین

 ذلك التكمیلیةو بالقائمة المسجلین بالمترشحین
  .التفاضلي الترتیب حسب

 اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ينتھي و    
  .االصلیة بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير اقصى على

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر :عشر الثامن الفصل
  .المحلیة للجماعات

                                                                
             

  ملحـــق

 ملحقي النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
 لإلدارات المشترك االداري السلك الى المنتمین االدارة

  :مومیةالع

  :االولي القبول اختبار

  :التونسیة باإلدارة يتعلق كتابي اختبار

   الوزارات مختلف مھام

  الوالية مھام

  البلدية مھام 

   العمومیة الوظیفة ألعوان العام االساسي النظام

  :النھائي القبول اختبار

  :حول شفاھي اختبار

  تونس في السیاسي التنظیم

   الدستور
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  التشريعیة السلطة

   التنفیذية طةالسل

   القضائیة السلطة

  العامة الثقافة

  بلديةال رئیس 
  زوقاوي  طارق 

  

  

 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

  زغوان بلدية لفائدة تقني مساعد إلنتداب باإلختبارات

  

 2020 جانفي 10 في مؤرخ زغوان بلدية رئیس من
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 التقني بالسلك تقني مساعد إلنتداب باإلختبارات
 بعنوان زغوان بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  .2020 سنة

   زغوان بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة متعلقال 2018 ماي 09 في

  المحلیة،

 المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،  بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

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

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 خاصة إستثنائیة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجیة اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة
 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر
1992،  

 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل12

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم
  2019 جانفي

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 لضبط العام اإلطار ضبطب المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرات
 اإلدارات تنظمھا التي التكوين مراحل إلى الدخول

  العمومیة،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، والترسیم والترقیة

  :يمايل ّقــــــرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا يضبط:األول الفصل
 تقني مساعد رتبة في لإلنتداب باإلختبارات الخارجیة
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 مساعد إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح:الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 أو البكالوريا شھادة لىع المحرزين للمترشحین
 أو معادلة، شھادة أو (BTP) المھني التقني المؤھل
 والذين الذكر، سالف بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة

  .سنة (35)وثالثین خمسا سنھم تتجاوز لم

 التسجیل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير ويتم
 المناظرات إلى بالنسبة وذلك تشغیل بمكتب

 ھذا تاريخ التي سنوات خمسال خالل المفتوحة
  .التسجیل

 تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
 السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم

  .المناظرة فیھا تفتح التي

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح:الثالث الفصل
  زغوان بلدية رئیس من بقرار أعاله

   :القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، لمعروضةا الخطط عدد

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ

  .المناظرة فتح تاريخ
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 للمناظرة المترشحین على يجب  :الـرابع الفصل
 عبر بعد عن ّترشحاتھم تسجیل أعاله إلیھا المشار
 إستمارة سحب ّثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح
 فتح بقرار علیه المنصوص العنوان على لوغبالب اإلشعار

 يتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون المناظرة
  :التالیة الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند

 الموقع من وسحبھا تعمیرھا ّيتم ترشح إستمارة
 العمومیة المناظرات لبوابة اإللكتروني

(www.concours.gov.tn)  

  الوطنیة التعريف بطاقة من نسخة

 بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة
   معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد إلى

 المترشح إسم يحمالن البريد معلوم خالصان ظرفان
  وعنوانه

 شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة
 الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب بأحد ترسیم

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز
 ختم تاريخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاريخ

 السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات
  .باألمر للمعني القصوى القانونیة

 مباشرة إيداعھا يتم التي الملفات وجوبا تقبل ال
 بعد الواردة أو زغوان لبلدية المركزي الضبط بمكتب
  .رشحاتالت قائمة لغلق القانونیة اآلجال

  :المناظرة في النجاح بعد

 يمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون
  أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ على

 تسلیمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون
  أشھر (03) ثالثة من أكثر

  حديثتان شمسیتان صورتان

 أو المطلوبة العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ
  يعادلھا ام

 من أكثر تسلیمھا تاريخ على يمض لم طبیة شھادة
 فیه تتوفر المترشح أن تثبت أشھر (03) ثالثة

 وظیفته لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت
 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھورية تراب بكامل

  .للصحة عمومیة

 لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :الخامس الفصل
 السريع البريد أو الوصول مضمون يدالبر طريق عن يصل

 الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع يتضمن لم أو
 ختم المناظرة لجنة وتعتمد القرار، ھذا من (أ الفقرة)

  .الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد البريد

 لھم المخول المترشحین قائمة تضبط:السادس الفصل
 قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة حق

  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئیس

 المشار الخارجیة المناظرة على تشرف:السابع الفصل
 المكلف الوزير من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله إلیھا

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح
  . المناظرة في

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات ةدراس

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل:الثامن الفصل
  : التالیة اإلختبارات على أعاله

   األولي القبول إختبار

  النھائي القبول إختبار

  :يلي كما راتاإلختبا ھذه إجراء ويتم

  : ّاألولي القبول إختبار

 وكھرباء میكانیك :تقني بموضوع يتعلق كتابي إختبار
  السیارات

  2 الضارب     ساعات ثالث 03 : المدة

 الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا يجرى
 بعین تؤخذ وال تقدير أقصى على صفحات أربع في

  . األقصى العدد ھذا على تزيد التي الصفحات االعتبار

 القبول إختبار في الناجحین المترشحین إعالم يتم
 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتیب طريق عن األولي

 النھائي القبول إختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في
  .وتاريخه

 لھذا المصاحب بالملحق ّاألولي اإلختبار برنامج يضبط
  .القرار

  : النھائي القبول إختبار

 البرنامج  من يأخذ موضوع حول شفاھي ارإختب
 لجنة اعضاء مع محادثة تلیه القرار بھذا الملحق
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 وفي السحب طريق عن السؤال إختیار يقع المناظرة،
 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة
  .إثنین على إلیه يسند الذي العدد

   :يلي كما والضوارب اإلختبار لھذا المحددة ّالمدة تضبط

  الضارب          النقاط عدد       ّالمدة     اإلختبار نوعیة

  :شفاھي إختبار

  1             بین يتراوح عدد    دقیقة 20              التحضیر

  والعشرين الصفر    دقیقة 20                 العرض

  دقیقة 20                 الحوار

  

 حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ويجرى
  .المترشح إختیار

 إثنین مصححین على اإلختبارات تعرض:التاسع الفصل
 (0) الصفر بین يتراوح عدد إختبار كل إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 الحسابي للمعدل مساويا النھائي العدد ويكون
  .المسندين للعددين

 األربع يفوق العددين بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
 ّمصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة تمت نقاط (4)
 للمعدل مساويا النھائي العدد ويكون آخرين، اثنین

  .األخیرين للعددين الحسابي

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

 رشحینالمت جمیع دعوة تتم :عشر الحادي الفصل
 اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في الناجحین

  .الشفاھي

 أي بقبول التصريح يمكن ال :عشر الثاني الفصل
 النقاط من مجموع على يتحصل لم إن نھائیا مترشح
 إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین يساوي
  .(والكتابي الشفاھي ) اإلختبارين مجموع

 المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل اذا و 
 ألكبرھم االولوية تكون االختبارات جمیع في النقاط من

  .سنا

 تصرف تحت يوجد ان يمكن ال:عشر الثالث الفصل
 وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة المترشحین

 ما نوعه كان مھما مستند اي وال مذكرات وال نشريات
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم

 غش محاولة او غش كل عن ينتج : عشر الرابع الفصل
 الجزائیة التتبعات كل عن زيادة قطعیة بصفة ضبطه تم

 و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق
 المشاركة من حرمانه و اجراھا التي االختبارات الغاء
 امتحان او مناظرة كل في سنوات (05)  خمس لمدة
  .الحق اداري

 المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى مانالحر ھذا يتم و
  .لذلك

 الممتحن او القیم قبل من مفصل تقرير إعداد يتم و
  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي

 ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا المترشحین

 في قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار
  :نھائیة بصفة قبولھم يمكن الذين ترشحینالم

  :االصلیة القائمة

 في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود وفي المترشح علیه تحصل الذي
  .للتناظر المعروضة

  :التكمیلیة القائمة

 اقصى على?50 حدود في القائمة ھذه اعداد يتم
 بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة
 بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحین المترشحین

  .عملھم

 القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر السادس الفصل
 المقبولین للمترشحین التكمیلیة القائمة و االصلیة

 تقني مساعد النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا
 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .زغوان بلدية رئیس

 بالتصريح زغوان بلدية تقوم:عشر السابع الفصل
 لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء و االصلیة بالقائمة

  .عملھم بمراكز

 تقدير اقصى على يوما (30) ثالثین اجل انقضاء بعد و
 االدارة تتولى االصلیة بالقائمة التصريح تاريخ نم بداية

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیه
 االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم االشعار مع الوصول
 يوما (15) عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز

 قائمة من يحذفون و للتسمیة رافضین يعتبرون او
 تعويضھم يتم و المناظرة في الناجحین المترشحین
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 ذلك و التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین
  .التفاضلي الترتیب حسب

 اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ينتھي و    
  .االصلیة بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير اقصى على

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر :عشر الثامن الفصل
  .المحلیة للجماعات

                          
                          
                          

   البلديةرئیس    
  زوقاوي  طارق   

  

  

 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار يتعلق 2020

 بلدية لفائدة أول معماري مھندس إلنتداب  باإلختبارات
  زغوان

 2020 جانفي 10 في مؤرخ زغوان يةبلد رئیس من
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 بسلك أول معماري مھندس إلنتداب باإلختبارات
 سنة بعنوان زغوان بلدية لفائدة اإلدارة معماريي

2020.  

   زغوان بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  المحلیة،

 المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،  بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية صبغةال ذات العمومیة

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

 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 خاصة إستثنائیة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 المتمم الخارجیة اإلنتداب مناظرات في بالمشاركة

 أوت 28 في المؤرخ 1992 نةلس 1551 عدد باألمر
1992،  

 في المؤرخ 1999 لسنة 1380 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 جوان21

 115 عدد باألمر المتمم اإلدارة معماريي بسلك الخاص
  20019 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة

 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 لضبط العام اإلطار ضبطب المتعلق 2007 مارس

 ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرات
 اإلدارات تنظمھا التي التكوين مراحل إلى الدخول

  العمومیة،

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، والترسیم والترقیة

  :ليي ما ّقــــــرر

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا يضبط:األول الفصل
 أول معماري رتبة في لإلنتداب باإلختبارات الخارجیة

  اإلدارة معماريي بسلك

 معماري إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح:الثاني الفصل
 المحرزين للمترشحین اإلدارة معماريي بسلك أول

 شھادة أو  معماري لمھندس الوطنیة الشھادة على
 سالف بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة أو معادلة،

 سنة (40)أربعون سنھم تتجاوز لم والذين الذكر،
 2006 لسنة 1031 عدد األمر ألحكام وفقا تحتسب

  .2006 أفريل 13 في المؤرخ

 التسجیل تاريخ من بداية القصوى السن تقدير ويتم
 المناظرات إلى بالنسبة وذلك تشغیل بمكتب

 ھذا تاريخ التي سنوات الخمس خالل المفتوحة
  .التسجیل

 تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
 السنة من جانفي غرة يوم القصوى السن تقدير يتم

  .المناظرة فیھا تفتح التي

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح:الثالث الفصل
  زغوان بلدية رئیس من بقرار أعاله

   :القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ

  .المناظرة فتح تاريخ
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 للمناظرة المترشحین على يجب  :الـرابع الفصل
 عبر بعد عن ّترشحاتھم تسجیل أعاله إلیھا المشار
 إستمارة سحب ّثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح
 فتح بقرار علیه المنصوص العنوان على بالبلوغ عاراإلش

 مباشرة الترشح ملفات إيداع يمكن كما المناظرة
 اإلستمارة وتكون زغوان لبلدية المركزي الضبط بمكتب
  :التالیة الوثائق يتضمن بملف وجوبا مرفقة

  :للمناظرة الترشح عند

 الموقع من وسحبھا تعمیرھا ّيتم ترشح إستمارة
 العمومیة المناظرات بوابةل اإللكتروني

(www.concours.gov.tn)  

  الوطنیة التعريف بطاقة من نسخة

 بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة
   معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد إلى

 المترشح إسم يحمالن البريد معلوم خالصي ظرفان
  وعنوانه

 شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة
 الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب بأحد سیمتر

 على يمض لم شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز
 ختم تاريخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا

 السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات
  .باألمر للمعني القصوى القانونیة

 الضبط بمكتب مباشرة إيداعھا يتم التي الملفات تقبل
 وجوبا تقبل وال إستثنائیة بصفة زغوان لبلدية المركزي
 قائمة لغلق القانونیة اآلجال بعد الواردة الملفات

  .الترشحات

  :المناظرة في النجاح بعد

 يمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون
  أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ على

 تسلیمه تاريخ على يمض لم (األصل) والدة مضمون
  أشھر (03) ثالثة من كثرأ

  حديثتان شمسیتان صورتان

 أو المطلوبة العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ
  يعادلھا ما

 من أكثر تسلیمھا تاريخ على يمض لم طبیة شھادة
 فیه تتوفر المترشح أن تثبت أشھر (03) ثالثة

 وظیفته لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت
 مؤسسة قبل من مسلمة وريةالجمھ تراب بكامل

  .للصحة عمومیة

 يرد لم ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :الخامس الفصل
 الوصول مضمون البريد طريق عن القانونیة اآلجال في

 بمكتب المباشر التسجیل عند أو السريع البريد أو
 جمیع يتضمن لم أو زغوان لبلدية المركزي الضبط

 ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
 مكتب ختم أو البريد ختم المناظرة لجنة وتعتمد القرار،
 الترشح ملف إرسال تاريخ لتحديد المركزي الضبط

  .الضبط بمكتب أوتضمینه

 لھم المخول المترشحین قائمة تضبط:السادس الفصل
 قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة حق

  .لمناظرةا لجنة من وبإقتراح البلدية رئیس

 المشار الخارجیة المناظرة على تشرف:السابع الفصل
 المكلف الوزير بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله إلیھا

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح ضبط
  . المناظرة في المشاركة

  .تاإلختبارا سیر على واإلشراف الملفات دراسة

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح

 إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل:الثامن الفصل
  : التالیة اإلختبارات على أعاله

   األولي القبول إختبار

  النھائي القبول إختبار

  :يلي كما اإلختبارات ھذه إجراء ويتم

  : ّاألولي القبول إختبار

  المعمارية بالھندسة يتعلق كتابي إختبار

  ساعات ثالث 03 : المدة

  2 الضارب

 الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا يجرى
 بعین تؤخذ وال تقدير أقصى على صفحات أربع في

  . األقصى العدد ھذا على تزيد التي الصفحات االعتبار

 لقبولا إختبار في الناجحین المترشحین إعالم يتم
 اإلعالن طريق عن أو فردية مكاتیب طريق عن األولي

 النھائي القبول إختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في
  .وتاريخه

 لھذا المصاحب بالملحق ّاألولي اإلختبار برنامج يضبط
  .القرار
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  : النھائي القبول إختبار

 البرنامج  من يأخذ موضوع حول شفاھي إختبار
 لجنة اعضاء مع محادثة هتلی القرار بھذا الملحق

 وفي السحب طريق عن السؤال إختیار يقع المناظرة،
 يقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة
  .إثنین على إلیه يسند الذي العدد

   :يلي كما والضوارب اإلختبار لھذا المحددة ّالمدة تضبط

  بالضار          النقاط عدد       ّالمدة     اإلختبار نوعیة

  :شفاھي إختبار

  1             بین يتراوح عدد    دقیقة 20              التحضیر

  والعشرين الصفر    دقیقة 20                 العرض

  دقیقة 20                 الحوار

 حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ويجرى
  .المترشح إختیار

 إثنین مصححین ىعل اإلختبارات تعرض:التاسع الفصل
 (0) الصفر بین يتراوح عدد إختبار كل إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 الحسابي للمعدل مساويا النھائي العدد ويكون
  .المسندين للعددين

 األربع يفوق العددين بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
 ّمصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط (4)
 للمعدل مساويا النھائي عددال ويكون آخرين، اثنین

  .األخیرين للعددين الحسابي

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

 المترشحین جمیع دعوة تتم :عشر الحادي الفصل
 اإلختبار إلجراء األولي القبول إختبار في الناجحین

  .ھيالشفا

 أي بقبول التصريح يمكن ال :عشر الثاني الفصل
 النقاط من مجموع على يتحصل لم إن نھائیا مترشح
 إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین يساوي
  .(والكتابي الشفاھي ) اإلختبارين مجموع

 المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل اذا و 
 ألكبرھم الولويةا تكون االختبارات جمیع في النقاط من

  .سنا

 تصرف تحت يوجد ان يمكن ال:عشر الثالث الفصل
 وال كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة المترشحین

 ما نوعه كان مھما مستند اي وال مذكرات وال نشريات
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم

 غش محاولة او غش كل عن ينتج : عشر الرابع الفصل
 الجزائیة التتبعات كل عن يادةز قطعیة بصفة ضبطه تم

 و االمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق
 المشاركة من حرمانه و أجراھا التي االختبارات الغاء
 امتحان او مناظرة كل في سنوات (05)  خمس لمدة
  .الحق اداري

 المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا يتم و
  .لذلك

 الممتحن او القیم قبل من فصلم تقرير اعدادا يتم و
  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي

 ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 لمعدل النھائي الحاصل تفاضلیاحسب المترشحین

 في قائمتین وتقترح الشفاھي و الكتابي االختبار
  :نھائیة بصفة قبولھم يمكن الذين المترشحین

  :االصلیة القائمة

 في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء نتتضم
 النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

 الخطط عدد حدود وفي المترشح علیه تحصل الذي
  .للتناظر المعروضة

  :التكمیلیة القائمة

 اقصى على?50 حدود في القائمة ھذه اعداد يتم
 بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدير

 تعويض من االقتضاء عند االدارة تمكینل االصلیة
 بمراكز يلتحقوا لم الذين و الناجحین المترشحین

  .عملھم

 القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر السادس الفصل
 المقبولین للمترشحین التكمیلیة القائمة و االصلیة

 إدارة ملحقي النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا
 قبل من العمومیة اتلإلدار المشترك االداري بالسلك

  .زغوان بلدية رئیس

 بالتصريح زغوان بلدية تقوم:عشر السابع الفصل
 لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء و االصلیة بالقائمة

  .عملھم بمراكز

 اقصى على يوما (30) ثالثین اجل انقضاء بعد و     
 تتولى االصلیة بالقائمة التصريح تاريخ من بداية تقدير

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على یهالتنب االدارة



 

  201صفحــة   2020 جانفي 22 –– المحلیة الجريدة الرسمیة للجماعات  05عــــــدد 
  

 االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم االشعار مع الوصول
 يوما (15) عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز

 قائمة من يحذفون و للتسمیة رافضین يعتبرون او
 تعويضھم يتم و المناظرة في الناجحین المترشحین

 ذلك التكمیلیةو بالقائمة المسجلین بالمترشحین
  .التفاضلي الترتیب حسب

 اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ينتھي و
  .االصلیة بالقائمة التصريح تاريخ من تقدير اقصى على

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر :عشر الثامن الفصل
  .التونسیة المحلیة للجماعات

  

   البلديةرئیس
  زوقاوي  قطار                                        
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 باإلختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020
  زغوان بلدية لفائدة تقني مساعد إلنتداب

  

 2020 جانفي 10 في مؤرخ زغوان بلدية رئیس من
 إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدية لفائدة  العمومیة

   زغوان بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
 الجماعات جلةبم المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلیة،

 المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،  بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 نصوصال جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

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

 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل12

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم

  2019 نفيجا

 جانفي 10 في المؤرخ زغوان بلدية رئیس قرار وعلى
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 التقني بالسلك تقني مساعد إلنتداب باإلختبارات
  . زغوان بلدية لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك

 بلدية أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى
  .زغوان

  .2020 لسنة زغوان بلدية یةمیزان وعلى

  :يلي ما ّقــــــرر

 جانفي 10 : يوم زغوان ببلدية تفتح :األول الفصل
 مساعد إلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة  2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  . زغوان بلدية لفائدة

 في إنتدابھا المراد الخطط عدد ّحدد :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

   خطة (01) واحد بعدد زغوان بلدية لفائدة العمومیة

 البريد طريق عن الترشح مطالب ترسل :الثالث الفصل
 بالوثائق مرفقة السريع البريد أو الوصول مضمون

 على زغوان بلدية رئیس السید :بإسم المطلوبة
  1100 زغوان والي، باب ساحة  :التالي العنوان

 رتبة في لالنتداب اإلختبارات تجرى  :الـرابع الفصل 
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .الموالیة واأليام  2020 مارس 05 :يـــوم العمومیة

 10:يوم ّالترشحات قائمة تختم :الخامس الفصل
  2020 فیفري

                                                               

  لديةالب رئیس  
  زوقاوي  طارق

  
  

 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 باإلختبارات خارجیة مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020
  زغوان بلدية لفائدة إدارة ملحق إلنتداب

  

 2020 جانفي 10 في مؤرخ زغوان بلدية رئیس من
 ابإلنتد باإلختبارات الخارجیة المناظرة بفتح يتعلق



 

  05عــــــدد   2020 جانفي 22 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   202صفحــة 

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق
  العمومیة

  .2020 سنة بعنوان زغوان بلدية لفائدة

   زغوان بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

  المحلیة،

 المتعلق 1890 سمار 18 في المؤرخ األمر وعلى
  زغوان،  بلدية بإحداث

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد األمر وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 ةلسن 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

   ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديات، والترسیم والترقیة

 المتعلق 2020 جانفي 10 في المؤرخ القرار وعلى
 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق إلنتداب
  2020 سنة بعنوان زغوان لديةب

 بلدية أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى
  .زغوان

  .2020 لسنة زغوان بلدية میزانیة وعلى

  :مايلي ّقــــــرر

 2020 جانفي 10 :يوم زغوان ببلدية تفتح:األول الفصل
 ملحق رتبة في لإلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

 في إنتدابھا المراد الخطط عدد ّحدد :الثاني الفصل
 لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة

  خطط (02) بعدد زغوان بلدية

 البريد طريق عن الترشح مطالب ترسل :الثالث الفصل
 بالوثائق مرفقة السريع البريد أو الوصول مضمون

 على زغوان بلدية سرئی السید :بإسم المطلوبة
  1100 زغوان والي، باب ساحة  :التالي العنوان

 ملحق رتبة في لإلنتداب اإلختبارات تجرى:الرابع الفصل
 :يوم العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  .الموالیة واأليام 2020 مارس 05

 10 : يوم ّالترشحات قائمة تختم:الخامس الفصل
  .2020 فیفري

                                                                 

   البلديةرئیس 
  زوقاوي  طارق

  

  الباب مجاز

  

 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 08في مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس من  بمقرر يتعلق

 عملة النتداب مھني إمتحان بفتح يتعلق 2020 جانفي
 سنة بعنوان الباب مجاز بلدية لفائدة الثانیة الوحدة من

2020.  

  :االطالع بعــد الباب مجاز بلدية رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد القانون على
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 09/05/2018

   المحلیة،

 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1892نوفمبر15 في المؤرخ األمـر وعلى
  .الباب مجاز بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب
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 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة المتضمن

 الجھوية المجالس لعملة بواالنتدا الترقیة وشروط
  .والبلديات

 08في مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس ّمقرر وعلى
 مھني إمتحان تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي
 مجاز بلـــدية لفائدة الثانیة الوحدة من عملة النتداب

  .2020 سنة بعنوان الباب

  .األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

 لسنة التصرف بمیزانیة لمرصودةا االعتمادات وعلى
  الجديدة، اإلنتدابات بعنوان 2020

  :يلي ما قرر

 مھني امتحان الباب مجاز ببلدية يفتح : األول الفصل
 وفق ذلك و الثانیة الوحدة من عملة 07 عدد النتداب
  : التالي الجدول بیانات

  الخطة                    الصنف             العدد

  ثقیلة ألیات سائق              السادس               02

                 الخامس           سائق من الوزن الثقیل04

  بناء                    الخامس             01

 مجاز ببلدية المھني االمتحان يجـرى : الثاني الفصل
  .الموالیة واأليام 2020 مارس 03 : يوم الباب

 03 : يـوم الترشحـات قائمـة ختـم يقـع: الثالث الفصل
  .2020 فیفري

                          
                          
                   

   لديةالب رئیس 
  قريرة جالل دمحم                                        

  
  

 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 08 في مؤرخ الباب جازم بلدية رئیس من بمقرر يتعلق

 المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط  يتعلق 2020 جانفي
 سنة بعنوان  الباب مجاز بلدية لفائدة شغورھا ّسد

2020  

  الباب، مجاز بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   لمحلیة،ا الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018 ماي 9 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية، الصبغة ذات العمومیة

                                  .تممته أو نقحته التي

 بإحداث المتعلق 15/11/1892 في رخالمؤ وعلـىاألمر
  الباب، مجاز بلدية

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  ،2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص اسياألس النظام بضبط المتعلق1999 أفريل

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

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999جويلیة
 جمیع وعلى لإلدارة المعماريین المھندسین بسلك

  تممته، أو نقحته التي النصوص

 المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
 صالحیات بعض بتفويض ّالمتعلق 2016 مارس 11 في

  المحلیة، الشؤون وزير إلى الحكومة رئیس

 المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي األمر وعلى
 اتصالحی بعض بتفويض المتعلق 2016 مارس 11 في

  المستدامة، والتنمیة البیئة وزير إلى الحكومة رئیس

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

  :يلــــــي ما ّقــــــرر



 

  05عــــــدد   2020 جانفي 22 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   204صفحــة 

 ّسد المراد الخطط ونوعیة عدد يضبط :وحید فصل
 لالنتداب الخارجیة المناظرات طريق عن شغورھا

 النحو على الباب مجاز بلدية لفائدة 2020 سنة بعنوان
  ).275أنظر الملحق صفحة :  ( التالي

                                                                
  بلديةال رئیس                                          

  قريرة  جالل دمحم
  

  

 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 08في مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس من بمقــرر يتعلق

 مھني اختبار تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي
 مجاز بلـــدية لفائدة األولى الوحدة من عملة النتداب

  2020 سنة بعنوان الباب

  :االطالع بعــد الباب مجاز بلدية رئیس إن 

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد القانون لىع
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 09/05/2018

   المحلیة،

 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص یعجم وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1892نوفمبر15 في المؤرخ األمـر وعلى
  .الباب مجاز بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 المحلیة والجماعات دولةال عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة واالمتحانات اتاالختبار وبرنامج نظام بضبط

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة المتضمن

 الجھوية المجالس لعملة واالنتداب الترقیة وشروط
  والبلديات

 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى
  ،2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14

  :يلي ما ّقرر

 عملة النتداب مھني اختبار تنظیم يقع: األول الفصل
  الباب مجاز بلدية لفائدة األولى بالوحدة

 رئیس لقرار طبقا مھني اختبار يفتح: الثاني الفصل
  :القرار ھذا ويضبط الغرض في يصدر الباب مجاز بلدية

  .لالختبار المعروضة الخطط عدد -

  .المھني االختبار إجراء تاريخ -    

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ -    

 المشار المھنیة االختبارات على تشرف: الثالث الفصل
 الوزير من بقرار أعضاؤھا تعیین يتم لجنة أعاله إلیھا

 مجاز بلدية رئیس من بإقتراح المحلیة بالشؤون المكلف
 22 في مؤرخال 291 عـــــــــدد األمر أحكام وفق الباب

 اإلنتداب وآلیات صیــــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
 فیفري 24 في المؤرخ والمقرر والترسیم والترقیة
 االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014

 الجماعات عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات
  .المحلیة

 المترشحین لدى تتوفر أن يجب:  الرابع الفصل
  :لالنتداب

 من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة الشروط -
 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون
1983.  

 األكثر على سنة (40) األربعین سنھم يتجاوز ال أن -
 فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة تاريخ في

 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب المناظرة
 إتمامه تم كما 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر
1992.  

 بالمدونة المضبوطة الخاصة الشروط لديھم تتوفر أن -
  .المھنیة

 االختبار في المترشحین على يجب: الخامس الفصل
 اآلجال في ترشحھم مطالب يرسلوا أن المھني
 لبلدية المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل المحددة

  :التالیة بالوثائق مصحوبا الباب مجاز

  :لالختبار الترشح عند-1

 المترشح فیه يحدد عادي ورق على ترشح مطلب•
  .اختاره الذي االختصاص
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  .الوطنیة تعريف بطاقة من نسخة•

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة•

  :االختبار في النجاح عند-2

 لم (لاألص) العدلیة السوابق سجل من مضمون•
  .أشھر ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ على يمضي

 من أكثر تسلیمه تاريخ على يمضي لم والدة مضمون•
  .أشھر ثالثة

 لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة•
 تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاريخ على يمضي

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیه تتوفر المترشح أن
  .مھامه لیمارس المفروضة

 أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة•
  .المطلوبة المھنیة

 يسجل ترشح مطلب كل يرفض: السادس الفصل
  . الترشحات قائمة غلق تاريخ بعد الضبط بمكتب

 من بقرار االختبار لجنة تركیبة تضبط: السابع الفصل
  :من وتتركب الباب مجاز بلدية رئیس

  اللجنة رئیس : (ينوبه من أو) البلدية رئیس -

  عضو :العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -

  عضو :بالبلدية البشرية الموارد في بالتصرف المكلف-

   عضو :مختص تقني إطار-

 على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى:الثامن الفصل
  :لالنتداب المھنیة االختبارات

  .الترشحات ملفات دراسة-

 في للمشاركة المقبولین حینالمترش قائمة ختم-
  .االختبارات

  .االختبارات ومدة محتوى تحديد-

 االختصاصات في االختبارات إجراء على اإلشراف-
  .بھا الخاصة األعداد وإسناد وتقییمھا المطلوبة

  .نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب-

  .النھائیة بالنتائج التصريح-

 إن مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال: التاسع الفصل
 من (10) عشرة يفوق أو يساوي عدد على يتحصل لم

 اختبار) علیه المجرى االختبار في (20) عشرين
 على مترشحین عدة تحصل وإذا (1:ضارب تطبیقي

   .سنا ألكبرھم االنتداب أولوية تكون العدد نفس

 المترشحین قائمة بقـرار تضبط: العاشر الفصل
 إلیه المشار لالنتداب المھني االختبار في المقبولین

  .الباب مجاز بلدية رئیس قبـل مــــن

                                                                
         

  بلديةال  رئیس
  قريرة  جالل دمحم

  
  

 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس من  بمقـــرر يتعلق

 مھني اختبار بفتح يتعلق  2020 جانفي 08في
 مجاز بلدية لفائدة  األولى الوحدة من عملة النتداب

  2020 سنة بعنوان الباب

  :االطالع بعــد الباب مجاز بلدية رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد القانون على
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 09/05/2018

   المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1892نوفمبر15 يف المؤرخ األمـر وعلى
  .الباب مجاز بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة تضمنالم
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 الجھوية المجالس لعملة واالنتداب الترقیة وشروط
  .والبلديات

 08في مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس ّمقرر وعلى
 مھني اختبار تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي
 مجاز بلـــدية لفائدة األولى الوحدة من عملة النتداب

  .2020 نةس بعنوان الباب

  .األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

 لسنة التصرف بمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى
  الجديدة، اإلنتدابات بعنوان 2020

  يلي ما قرر

 مھني اختبار الباب مجاز ببلدية يفتح : األول الفصل
 الجدول لبیانات وفقا ذلك و عملة 03 عدد النتداب
  : التالي

  الخطة                     الصنف            العدد

        ّجرار سائق            الثالث                     03

 مجاز ببلدية المھنیة االختبارات تجـرى: الثاني الفصل
  .الموالیة واأليام  2020 مارس 03: يـــــــوم الباب

 03: يـوم الترشحـات قائمـة ختـم يقـع: الثالث الفصل
  .2020 فیفري

                                                                
  لديةالب رئیس                                             

  قريرة  جالل دمحم 
  

  

 2020 جانفي 7  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس من بمقــــرر يتعلق

 تنظیم كیفیة ضبطب يتعلق 2020 جانفي 08في
 لفائدة الثانیة الوحدة من عملة النتداب مھني إمتحان
  2020 سنة بعنوان الباب مجاز بلـــدية

  :االطالع بعــد الباب مجاز بلدية رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد القانون على
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 09/05/2018

   المحلیة،

 12 في المؤرخ1983 ةلسن 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1892فمبرنو15 في المؤرخ األمـر وعلى
  .الباب مجاز بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر
 المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات والترسیم والترقیة االنتداب

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة لمدونةا المتضمن

 الجھوية المجالس لعملة واالنتداب الترقیة وشروط
  والبلديات

 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزير السید منشور وعلى
  ،2019 سبتمبر 18 بتاريخ 14

  :يلي ما قرر

 عملة النتداب مھني امتحان تنظیم يقع: األول الفصل
  .القرار ھذا وفق الباب مجاز يةبلد لفائدة الثانیة بالوحدة

 رئیس لقرار طبقا مھني إمتحان يفتح: الثاني الفصل
  :القرار ھذا ويضبط الغرض في يصدر الباب مجاز بلدية

  .لإلمتحان المعروضة الخطط عدد -

  .المھني اإلمتحان إجراء تاريخ -    

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ -    

 المشار المھني اإلمتحان على تشرف: الثالث الفصل
 الوزير من بقرار أعضاؤھا تعیین يتم لجنة أعاله إلیه

 مجاز بلدية رئیس من بإقتراح المحلیة بالشؤون المكلف
 22 في المؤرخ 291 عـــــــــدد األمر أحكام وفق الباب

 اإلنتداب وألیات صیــــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
 يفیفر 24 في المؤرخ والمقرر والترسیم والترقیة
 االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014

 الجماعات عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات
  .المحلیة

 المترشحین لدى تتوفر أن يجب:  الرابع الفصل
  :لالنتداب



 

  207صفحــة   2020 جانفي 22 –– المحلیة الجريدة الرسمیة للجماعات  05عــــــدد 
  

 من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة الشروط -
 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون
1983.  

 األكثر على سنة (40) األربعین سنھم يتجاوز ال أن -
 فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة تاريخ في

 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب المناظرة
 إتمامه تم كما 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر
1992.  

 بالمدونة ضبوطةالم الخاصة الشروط لديھم تتوفر أن -
  .المھنیة

 اإلمتحان في المترشحین على يجب: الخامس الفصل
 اآلجال في ترشحھم مطالب يرسلوا أن المھني
 لبلدية المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل المحددة

  :التالیة بالوثائق مصحوبا الباب مجاز

  :لالمتحان الترشح عند-1

 المترشح فیه يحدد عادي ورق على ترشح مطلب•
  .اختاره الذي الختصاصا

  .الوطنیة تعريف بطاقة من نسخة•

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة•

  :االمتحان في النجاح عند-2

 لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون•
  .أشھر ثالثة من أكثر تسلیمه تاريخ على يمضي

 من أكثر تسلیمه تاريخ على يمضي لم والدة مضمون•
  .شھرأ ثالثة

 لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة•
 تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاريخ على يمضي

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیه تتوفر المترشح أن
  .مھامه لیمارس المفروضة

 أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة•
  .المھنیة

 يسجل ترشح مطلب كل يرفض: السادس الفصل
  . الترشحات قائمة غلق تاريخ بعد لضبطا بمكتب

 المھني اإلمتحان لجنة تركیبة تضبط: السابع الفصل
  :من وتتركب الباب مجاز بلدية رئیس من بقرار لإلنتداب

  اللجنة رئیس : (ينوبه من أو) البلدية رئیس -

  عضو :العامة بالكتابة المكلف أو للبلدية العام الكاتب -

  عضو :بالبلدية البشرية دالموار في بالتصرف المكلف-

   عضو :مختص تقني إطار-

 على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى:الثامن الفصل
  :لالنتداب المھنیة االمتحانات

  .الترشحات ملفات دراسة-

 في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم-
  .المھني االمتحان

  .االختبارات ومدة محتوى تحديد-

 االختصاصات في ختباراتاال إجراء على اإلشراف-
  .بھا الخاصة األعداد وإسناد وتقییمھا المطلوبة

  .نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب-

  .النھائیة بالنتائج التصريح-

 إن مترشح أي بقبول التصريح يمكن ال: التاسع الفصل
 األقل على يساوي النقاط من مجموع على يتحصل لم

 التطبیقیة لمھنیةا االمتحانات في نقطة (30) ثالثین
 شفاھي واختبار 2: ضارب تطبیقي اختبار) والشفاھیة

 العدد نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا (1:ضارب
  .سنا ألكبرھم االنتداب أولوية تكون

  : العاشر الفصل

 االمتحان في المقبولین المترشحین قائمة بقرار تضبط
 بلدية رئیس قبـل مــــن إلیه المشار لالنتداب المھني

  .الباب مجاز

                                                                

   البلدية رئیس     
  قريرة  جالل دمحم

  

  مدين زھرة

 ديسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد مداوالت
 مدين زھرة بلدية میزانیة على بالمصادقة يتعلق 2019
  2020 لسنة

 لسنة مدين زھرة ةبلدي میزانیة على المصادقة تمت
 العادية دورته في البلدي المجلس مداولة اثناء 2020
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 بما 2019/11/30 بتاريخ المنعقدة 2019 لسنة الرابعة
  دينار الف خمسون و اربعمائة و ملیونین : قدره

   

  بلديةال رئیس    
  المنصوري  سامي

  

  جندوبة

  

 2020 جانفي 6  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  للبلدية تابعة خنادق مفرغة اءبكر يتعلق

     

  ، جندوبة بلدية رئیس إن

 03 بتاريخ البلدي المجلس تنصیب جلسة لمحضر وتبعا
  ،2018 جويلیة

 القانون بمقتضى الصادرة المحلیة الجباية مجلة وعلى
 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد

  تممته، أو نقحته التي النصوص جمیع وعلى

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات مجلة إصدار حول 2018 ماي

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر وعلى
 المرخص المعالیم بضبط المتعلق 1998 جويلیة

 وعلى استخالصھا في المحلیة العمومیة للجماعات
  تممته، أو نقحته التي النصوص جمیع

 سبتمبر 17 بتاريخ ديالبل المجلس مداولة على
1998،  

 19 في المؤرخ 2007 لسنة 362 عدد األمر وعلى
 اإلشغال وصیغ شروط بضبط المتعلق 2007 فیفري
 العمومي الملك في العمومي المرفق ولزمة الوقتي
  البلدي،

 30/01/2013 بتاريخ 11 عدد البلدي القرار وعلى
  المعالیم، بعض مقادير ضبط وإعادة بتنقیح المتعلق

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر لىوع
 المرخص المعالیم تعريفة بضبط المتعلق 2016 جوان

  ، استخالصھا في المحلیة للجماعات

 الدورة خالل الخصوصیة النیابة مجلس مداولة وعلى
 جويلیة 31 بتاريخ المنعقدة 2017 لسنة الثالثة العادية

 ضبع مقادير ضبط وإعادة قرار تنقیح حول 2017
  المعالیم،

 في المؤرخ 2017 لسنة 229 عدد البلدي القرار وعلى
 مقادير ضبط وإعادة بتنقیح المتعلق 2017 أوت 04
  المعالیم، بعض

 الجلسة خالل البلدي المجلس مداولة وعلى
 حول 2019 ديسمبر 31 بتاريخ المنعقدة اإلستثنائیة

  .خنادق مفرغة كراء معلوم مقدار ضبط

  يلــــــــي ام قــــــــــــــرر

 خنادق مفرغة كراء معلوم ضبط يقع : األول الفصل
 دينارا عشر خمسة قدره بمبلغ جندوبة لبلدية تابعة
  .الواحد الیوم في تدخل عملیة كل عند (د 15

 ھذا من المستخلصة المبالغ تنزيل يقع :الثاني الفصل
 من الألول العنوان من  52 -11 بالفصل المعلوم

  .)والمعدات التجھیزات كراء لمداخی( المیزانیة

 مكلفان وقابضھا للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه ما في كل

                                                                

  بلديةال رئیس
  عیادي  عمار

  

  

 جانفي 6  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد مداوالت
 كراء معلوم ضبط يخص مداولة بمضمون يتعلق 2020
  للبلدية تابعة خنادق مفرغة

  جندوبة لبلدية البلدي للمجلس االستثنائیة الجلسة 

   2019 ديسمبر 31 الثالثاء

  مداولة مضمون

 التابعة الخنادق مفرغة كراء في النظر : الموضوع
  للبلدية

 31  الثالثاء يوم  من مساء الرابعة  الساعة على
 رئیس العیادي عمار السید ترأس  2019 ديسمبر

 جلسته في البلدي المجلــس اجتمـاع جندوبة بلدية
 مسجلة فردية إستدعـــــاءات إثر وعلى اإلستثنائیة

 2019 ديسمبر 30 بتاريـــــــخ 8065 عـدد تحت
 وبعـد، تحیة " نصھا ھذا األعضاء السادة إلى وجھت 
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 في البلدي المجلس إجتماع لحضور بدعوتكم أتشرف
 ديسمبر 31 الثالثاء  يـوم وذلك اإلستثنائیة جلسته
 وذلك  البلدية بمقر مساء الرابعة الساعة على  2019

  : التالي المواضیع في للنظر 

 لزمة على الموظفة المعالیم على المصادقة .1-
 2020 لسنة الجمعة بسوق األسبوعیة السوق
  .المباشر باالتفاق

  :ھمذكر اآلتي األعضاء السادة حضر

   البلدية لرئیس األول المساعد:إينوبلي إيناس-

  البلدية لرئیس الثاني المساعد:بنعثمان كمال-

  البلدية لرئیس الرابع المساعد:غربي بلقاسم-

 والحوكمة الديمقراطیة لجنة رئیس:خمیري عبید -
  المفتوحة

 والتھیئة األشغال لجنة رئیس:العبیدي الرحمان عبد-
  العمرانیة

  بلدي مستشار:يالھالل حسان-

   بلدي مستشار:السالمي منیر-

  بلدي مستشار:عیادي حلیم-

   بلدية مستشارة:العیادي إنصاف-

  بلدي مستشار:الخزري رامي-

  بلدي مستشار:خلفاوي بسمة-

  واألسرة المرأة شؤون لجنة رئیسة :الجوادي رحمة-

  بلدي مستشار:مازني عادل-

  بلدية مستشارة:طويھري ناريمان -

   بلدي مستشار:ديعیا فطیمة-

   الالمركزي التعاون لجنة رئیسة:غنجاتي تقوى-

  بلدي مستشار:الورغي رمزي-

  بلدي مستشار :مناعي عمر-

  بلدي مستشار:السلطاني توفیق-

  : والسادة السیدات من كل عذر بدون تغیب و 

 والشباب الطفولة لجنة رئیس:عوادي الدين نور-
   والرياضة

 والتربیة والثقافة ونالفن لجنة رئیس:عبیدي يونس-
  والتعلیم

 المجلس لرئیس الثالث المساعد:كرعاوي بسمة -
   البلدي

 المالیة الشؤون لجنة رئیسة:مشرقي بسمة-
   التصرف ومتابعة واالقتصادية

  بلدية مستشارة:سعیدي حنان-

 وإسداء اإلدارية الشؤون لجنة رئیس:الخزري سمیر -
  الخدمات

  بلدية مستشارة:شرفي رفقة-

  بلدي مستشار:مازني جأري-

  بلدي مستشار:الحیدري صالح-

  بلدية مستشارة:عوادي سماح-

  بلدية مستشارة:قاسمي منیة-

  بلدية مستشارة:معروفي نائلة-

  بلدي مستشار:السلطاني مبروك-

  والتقییم والتواصل اإلعالم لجنة رئیسة:خمیري خولة-

  بلدية مستشارة:غزواني وداد-

  .للبلدية التابعة قالخناد مفرغة كراء في النظر

 المنطقة توسع أن الحاضرين البلدية رئیس السید أفاد
 يتعلق ما في اإلشكالیات من العديد طرح البلدية

 خاصة المستعملة المیاه بتصريف الخاصة بالخدمات
 بالريجیا الجمعة، سوق الطواھرية، الھنايدية، بمنطقة

 بسبب يتذمرون المناطق ھذه متساكني جعل ما وھو
 أنظار على يعرض لذلك الخدمة ھذه توفر عدم

 التابعة الخنادق مفرغة كراء مقترح البلدي المجلس
 إيجاد حین إلى الخدمة بھذه للقیام أولي كحل للبلدية

  .المناطق ھذه تھیئة في حل

 البلدية رئیس السید مقترح إلى اإلستماع وبعد
 بھذا البلدي المجلس أعضاء جمیع لقناعة وإعتبارا
 تنجر قد التي الصحیة الكوارث لتفادي ضرورتهو المقترح

 البلدي المجلس وافق . الخدمة ھذه وجود عدم عن
 الخنادق مفرغة كراء على الحاضرين أعضائه بإجماع
 المیاه بالوعات تفريغ مھام لتولي للبلدية الراجعة

 خدمات تشملھا ال التي البلدية بالمناطق المستعملة
 قدره مالي بمقابل وذلك للتطھیر الوطني الديوان
 وتدرج عملیة كل عن (د15,000) دينارا عشر خمسة

 األول العنوان من 52-11 بالفصل الخدمة ھذه موارد
 التجھیزات كراء بمداخیل الخاص البلدية میزانیة من

   .والمعدات

                          
                          

  البلديــــــة رئیـــــس  
  عیادي  عمار      
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  سوسة

  

 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  باإلشھار متعلق شروط بكراس يتعلق 2020

 في الترخیص إجراءات ببضبط متعلق شروط كراس
 العمومي بالملك اإلشھارية السندات و الالفتات تركیز

 العقارية باألمالك و سوسة لبلدية التابع للطرقات
  صلألشخا التابعة له المجاورة

  

  بلديةال رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  اإلعالنیة الالفتات تعلیق منع بقرار يتعلق 2020

 أنواعھا بجمیع اإلعالنیة الالفتات تعلیق منع قرار
   العام بالطريق

  

  لديةالب رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

  والثريات القصیبة

  

 2020 جانفي 2  في ؤرخم 2020   لسنة 1 عدد قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار يتعلق

 االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات
  العمومیة لإلدارات المشترك

              

 03:  في مؤرخ الثريات و القصیبة بلدية رئیس من
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي

 ادارة ملحق رتبة الى للترقیة الملفاتب الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  . الثريات و القصیبة بلدية

  الثريات و القصیبة بلدية رئیس إن

   ,الدستور على االطالع بعد

    

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  . لیةالمح الجماعات بمجلة يتعلق 2018 ماي 09 في

 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون على و
 االساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر12

  الدولة العوان العام

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و 
 او نقحته التي النصوص جمیع على و االدارية الصبغة
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممته

    2011 برديسم 23 في

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

 على و  العمومیة لالدارات المشترك االداري بسلك
 عدد االمر خاصة و تممته و نقحته التي النصوص جمیع

  2012 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق  2016 اوت 27 في

    اعضائھا و

 المؤرخ  2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على و 
   الحكومة اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14 في

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد االمر على و
 و اباالنتد الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلديات الترسیم و الترقیة

  :يلــي ما قرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى

  .القرار ھذا الحكام وفقا العمومیة لإلدارات 

 بالملفات الداخلیة للمناظرة يترشح ان يمكن: 2 الفصل
 االداري بالسلك دارةا ملحق رتبة الى للترقیة

 كتبة اعاله الیه المشار العمومیة لإلدارات المشترك
 و رتبھم في المترسمون الراقنون الكتبة و التصرف
 على اقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم المتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة ھذه في االقل

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 لفائدة و الثريات و القصیبة بلدية رئیس من قرارب الیھا

 الثريات و القصیبة بلدية الى بالنظر الراجعین االعوان
  .سواھم دون

  :القرار ھذا يضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-
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   الترشحات قائمة غلق تاريخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب: 4 الفصل
 بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا ان اعاله الیھا

  :التالیة بالوثائق مصحوبة الثريات و القصیبة

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا يكون و المترشح بھا قام التي العسكرية و المدنیة

  ينوبه من او االدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح دابانت قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   العمومیة الوظیفة

 في المترشح تسمیة ر قرا من لألصل مطابقة نسخة-
   الحالیة الرتبة

 حالة الخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر للمعني ادارية

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 او التاديببیة بالعقوبات المتعلقة القرارت من نسخ-
 اي من باالمر للمعني االداري الملف خلو بتتث شھادة
 السابقة سنوات (5) الخمس خالل تاديبیة عقوبة
  المناظرة فتح لسنة

 او التكوينیة الدورات شھائد من لالصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

 كاتب او تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ االدارة قبل
  راقن

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض و
 بمكتب التسجیل تاريخ  يكون و الترشحات قائمة
  . االرسال تاريخ معرفة على دلیال الضبط

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: 5 الفصل -
 المحلیة الشؤون وزير  من قرار بمقتضى الیھا المشار

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و البیئة و

 المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض في المحدد

  قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 اسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6الفصل
 يعبر (20-0)العشرين و الصفر بین يتراوح تقییمي عدد

 ادائه في انضباطه و بعھدته المنوطة للمھام ادائه عن
  .لعمله

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى: 7 الفصل
   :التالیة للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم اعاله

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

    شحللمتر التعلیمي المستوى او الشھائد-

 من فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوين-
 كاتب او تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ االدارة قبل
  . راقن

  المواظبة و السیرة-

 و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  اعاله 6 بالفصل الیه المشار

 اخرى مقايیس اضافة المناظرة لجنة العضاء يمكن و
 الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة و تتالءم

 و اللجنة اعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة
 و (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل الى يسند

  . (20) العشرين

 اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى: 8 الفصل 
 القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب رشحینالمت ترتیب و
 مترشحان تحصل اذا و علیھا المتحصل االعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة او
 ھذه تساوت اذا و الرتبة في ألقدمھم االولوية تكون

  .سنا الكبھم االولوية تعطى االقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بلدية رئیس قبل من اعاله الیھا المشار مناظرةال في

  .المناظرة لجنة من باقتراح و المعنیة الثريات و القصیبة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  .المحلیة للجماعات

  البلدية رئیس
 بوعصیدة دمحم
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 2020 جانفي 2  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات اخلیةد مناظرة فتح بقرار يتعلق

 لـــــــإلدارات المشترك االداري بسلك ادارة ملحق رتبة
  العمومیة

   

 مؤرخ الثريات و القصیبة بلدية رئیس من قـــــــــــرار
 داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2020 جانفي 03 في

 االداري بسلك ادارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات
 القصیبة بلدية لفائدة  العمومیة راتلـــــــإلدا المشترك

   . 2020 سنة بعنوان الثريات و

  الثريات و القصیبة بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلیة

 12 يف المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولـــة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 89 عــدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 03 في خالمؤر 1983 لسنة 208 عدد األمر على و
   الثريات و القصیبة بلدية بإحداث المتعلق 1983 مارس

 13 في المؤرخ 1998  لسنة  ـدد834عـ األمر على و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومیة لإلدارات المشترك  االداري بالسلك
 عدد االمر خاصة و تممته و نقحته التي النصوص جمیع

  .2012 اكتوبر 10 في المؤرخ و 2012 لسنة 2362

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسیم والترقیة

 المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان 28 بتاريخ

 الثريات و القصیبة بلدية رئیس السید قرار وعلى
 كیفیة بضبط المتعلق و 2020 جانفي 03 في مؤرخال

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 لـــــــإلدارات المشترك االداري بسلك ادارة ملحق
  .  العمومیة

  :مايلــــي قــــرر

 03 يوم الثريات و القصیبة ببلدية تفتح :األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2020 مارس

 المشترك االداري بسلك ادارة ملحق رتبة إلى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان  العمومیة لـــــــإلدارات

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  .(01) واحدة بخطة

 03 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : الثالث الفصل
  2020 فیفري

  البلدية رئیس
  بوعصیدة دمحم

  

  

  ھالل صرق

  

 19  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد مداوالت
 العنوان داخل إعتمادات بتحويل يتعلق 2019 ديسمبر

  األول

 جلسته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 تحويل على 2019 ديسمبر 18 بتاريخ اإلستثنائیة

 د 125230,001 بمبلغ األول العنوان داخل إعتمادات
  : يلي كما

 والتدرج األساسي األجر 01101/01/00 الفصل - 
  د 29676,908 مبلغ تنقیص

 القارة الخصوصیة المنح 01101/02/00 الفصل - 
   د 24389,713 مبلغ تنقیص

 : مبلغ تنقیص الصیانة نفقات 02201/19/03 الفصل - 
  د 1700,000

 والمجالت الوثائق ونشر طبع 02201/42/00 الفصل - 
  آد 5 : مبلغ تنقیص

 الصغیرة بالمعدات االعتناء 02202/30/02 الفصل - 
  آد2 : مبلغ تنقیص وتجديدھا

 تنقیص بالطرقات اإلعتناء 02202/34/01 الفصل - 
  آد 4 : مبلغ
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 تنقیص بالنافورات اإلعتناء 02202/40/01 الفصل - 
  آد 5 : مبلغ

 تنقیص المیاه بأفواه اإلعتناء 02202/40/03 الفصل -
  آد 5 : مبلغ

 تنقیص الإلجتماعیة منحال 03302/08/00 الفصل -
  د 27897,880 : مبلغ

 الودادية لفائدة المساھمة 03304/01/00 الفصل -
 : مبلغ تنقیص لألعوان األكل تذاكر خدمة بعنوان

  د 4362,500

 الموزعة غیر التصرف نفقات 04401/01/00 الفصل -
  د 16203,000 : مبلغ تنقیص

  لديةالب رئیس  
  القابسي  األزھر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نوفمبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 36 عدد مداوالت
 المساعدات منح إتفاقیة على بالمصادقة يتعلق 2019

  2022 – 2020 للفترة الموظفة غیر

  

 اإلستثنائیة دورته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 المتعلقة اإلتفاقیة على 2019 ديسمبر 18 بتاريخ
   2022 -2020 ةللفتر الموظفة غیر المساعدات بمنح

 قصرھالل لبلدية الموظفة غیر المساعدة قیمة حددت
 على بالتساوي توزع دينار ألف 1.497 جملي بمبلغ

 ضبط سنويا يتم و 2022 و 2021 و 2020 سنوات
 و اآلداء تقییم نتائج ضوء على النھائي مقدارھا

  . الدنیا للشروط اإلستجاية

   البلدية رئیس  
  القابسي  األزھر
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