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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 الیةالع  

 2020 ج�انفي 24 ف�ي م�ؤرخ بق�رار یتعل�ق 2020 ج�انفي 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 الم�شترك قن�يالت بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق

 2020 ..................................................سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 2020 ج�انفي 24 ف�ي م�ؤرخ بق�رار یتعل�ق 2020 ج�انفي 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ل�إلدارات الم�شترك التقن�ي بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  ................................................................................................العالیة بلدیة ئدةلفا العمومیة
 الجبل سرأ

 الجب�ل رأس ّبلدی�ة رئ�یس م�ن بق�ـرار یتعل�ق 2020 ج�انفي 26  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 4 ع�دد قرار
 في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح ّیتعلق 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ
 س�نة بعن�وان الجب�ل رأس ّبلدی�ة لفائ�دة ّمومی�ةالع ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة م�ستكتب رتب�ة

………………………………………………………………………………2020 
 الجب�ل رأس ّبلدی�ة رئ�یس م�ن بق�ـرار یتعل�ق 2020 ج�انفي 27  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 8 ع�دد قرار

 التقن�ي ّبال�سلك تقنی�ین النت�داب ّالخارجیة المناظرة تنظیم ّكیفیة بضبط ّیتعلق 2020 جانفي 28 في ّمؤرخ
  ...............................................................................................ّالعمومیة لإلدارات المشترك

   وسةس
 ......البلدي العمومي للملك الوقتي باالشغال یتعلق 2020 جانفي 15  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

2020 جانفي 31 – 1441  جمادى الثانیة6لجمعة ا
 

  07عـدد 002السنـة

 
 

325 
 
 

325 
 
 
 
 

328 
 
 

329 
 

329 



  07عــــــدد   2020 جانفي 31 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   324صفحــة 

  المنستیر
 لفـائ�ـدة  إم�ضـاء تفــویـ�ـض بقــ�ـرار یتعل�ق 2020 ج�انفي 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 1 ع�دد قرار

 .........................................................ّالبلدیــة لرئیـس األولـى المساعـدة بـورقـیبــة ھــدى اآلنسـة
 خلیفة بن علي بئر

 للترقی�ة بالملف�ات داخلیّة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2019 جوان 25  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 ..........................................................................................................إدارة ملحق رتبة إلى
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  العالیة

  

 یتعلق 2020 جانفي 23  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جانفي 24 في مؤرخ بقرار

 التقني بالسلك (مدنیة سةھند اختصاص) تقني النتداب باالختبارات
  2020 سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عـدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث قالمتعل 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى
  العالیة،

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229عدد االمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 أوت 28 في

 1999 یلأفر 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821عدد االمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 114عدد باألمر والمتمم المنقح العمومیة لإلدارات
 لسنة 1239عدد الحكومي واألمر 2009 جانفي 21 في المؤرخ

  ،2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822عدد االمر وعلى
 المشترك التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 باألمر والمتمم المنقح التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات
  ،2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1240عدد

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 823عدد االمر وعلى
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1241عدد باألمر والمتمم المنقح

  2019 دیسمبر

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428عدد االمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا يالت التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب
  العمومیة، اإلدارات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد االمر وعلى
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

  :یلي ما قرر

 أفریل 20 یوم ولفائدتھا العالیة ببلدیة تفتح :(1) األول الفصل
 تقني النتداب الختباراتبا خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)
  .2020 سنة بعنوان

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :(2) الثاني الفصل
  .(01) واحدة

 مارس 19 یوم الترشحات ختم تاریخ حدد :(3) الثالث الفصل
2020.  

  البلدیة سرئی       
  سالم بن حمادي      

  

 یتعلق 2020 جانفي 23  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جانفي 24 في مؤرخ بقرار

 المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة
  العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عـدد األساسي القانون ىوعل
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع لىوع
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى
  العالیة،

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 مناظرات في كةبالمشار خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
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 المؤرخ 1992 لسنة 1551عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب
  ،1992 أوت 28 في

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821عدد االمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
 2019 لسنة 1239عدد الحكومي واألمر 2009 جانفي 21

  ،2019 دیسمبر 26 في المؤرخ

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 822عدد االمر وعلى
 المشترك التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 باألمر والمتمم المنقح التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات
  ،2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 سنةل 1240عدد

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 823عدد االمر وعلى
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1241عدد باألمر والمتمم المنقح

  2019 دیسمبر

 2007 مارس 06 في ؤرخالم 2007 لسنة 428عدد االمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب
  العمومیة، اإلدارات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد االمر وعلى
  .بالبلدیات لترسیموا والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

  :یلي ما قرر 

 المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :(1) األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لإلنتداب باالختبارات الخارجیة
  العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 بالسلك تقني النتداب الخارجیة المناظرة تفتح :(2) الثاني الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك لتقنيا

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسلمة سامي فني شھادة -1
 والتكنولوجیا التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو

 التعلیم من ىاألول المرحلة من تقنیة صبغة ذات وطنیة شھادة أو -2
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي

  .الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو -3

 سنة أربعین سنھم تتجاوز لم الذین المترشحین مطالب قبول یقع
 التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم سنة، (40)

 الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغیل بمكتب
 تسجیل عدم صورة وفي التسجیل، ھذا تاریخ تلي التي سنوات

 جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من

 أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :(3) الثالث الفصل
  العالیة بلدیة رئیس من بقرار

  :القرار ھذا ویضبط    

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -    

  .الترشحات قائمة ختم تاریخ -    

  .المناظرة فتح تاریخ -    

 الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :(4) الرابع الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل أعاله

 مضمونة رسالة بواسطة سالھاوار الترشح استمارة سحب ثم للغرض
 بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع الوصول

 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح
  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند -أ   

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة -1
  (www.concours.gov.tn)  مومیةالع المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -2

 إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -3
  .معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -4

 بأحد ترسیم ةشھاد أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة -5
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسة التشغیل مكاتب
 في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال 
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو المعنیة بالبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد -ب 

 على یمض لم (األصل)العدلیة السوابق سجل من مضمون -1 
  .أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل)والدة مضمون -2 
  .أشھر (03) ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3 

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4 

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة -5 
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة
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 عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :(5) الخامس الفصل 
 جمیع یتضمن أولم السریع البرید أو الوصول مضمون البرید طریق
 القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل الیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجة وتعتمد

 حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :(6) السادس الفصل
 وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من

 الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :(7) السابع الفصل
 بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

  .والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واالشراف الملفات دراسة -

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :(8) الثامن الفصل
  :التالیین اإلختبارین على

  .األولي القبول اختبار -       

  .النھائي القبول اختبار -       

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم 

  :االولي القبول اختبار / 1   

  .تقني موضوع حول كتابي اختبار       

  ساعات 3 :المدة-       

  2 :الضارب-       

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى 
  .المترشح

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم ویتم
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق االختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول اختبار / 2 

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار 
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب
  .اثنین على یسند الذي عددال

  :یلي كما والضوارب اإلختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة  ةدالم النقاط بعدد الضار

  (0) الصفر بین یتراوح عدد1

  دقیقة 20(20) والعشرین

  دقیقة 20

  التحضیر *دقیقة 20

  العرض *

  الحوار *

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض :(9) التاسع الفصل
 .(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل الى

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح إعادة تتم

  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

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

 الناجحین المترشحین جمیع دعوة تمت :(11) عشر الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء االولي القبول اختبار في

 مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :(12) عشر الثاني الفصل
 (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل لم ان نھائیا
  .(والكتابي الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :(13) عشر الثالث الفصل 
 وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء مدة طیلة المترشحین

 المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي وال مذكرات
  .ذلك خالف

 تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :(14) عشر الرابع الفصل
 طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة ضبطھ

 أجراھا التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من حاال المترشح
 او مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة من وحرمانھ

  .الحق إداري انامتح

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 أو الغش إلى تفطن الذي المراقب قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
  .الغش محاولة
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 ترتیب المناظرة لجنة تتولى :(15) عشر الخامس الفصل
 بيالكتا االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا المترشحین
 بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح والشفاھي

  .نھائیة

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تتضمن :االصلیة القائمة -أ
 الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي المترشح علیھ تحصل

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :لتكمیلیةا القائمة -ب
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :(16) عشر السادس الفصل
 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة والقائمة
 قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب

  .العالیة بلدیة رئیس

 بالقائمة بالتصریح العالیة بلدیة تقوم :(17) عشر السابع الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین وإستدعاء األصلیة

 بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد     
 على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح تاریخ من

 بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15) عشر خمسة أقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر أقصى على أشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا رینش :(18) عشر الثامن الفصل
  .المحلیة للجماعات

  لدیةلبا رئیس      
  سالم بن حمادي    

  

  الجبل رأس

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح ّیتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7

  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة

 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من قـــــرار
 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح ّیتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس ّإن

  الدستور، على ّاالطالع بعد 

  2018 ماي 09 في ّالمؤرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، ّالمحلیّة الجماعات ّمجلة بإصدار ّالمتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 ّخاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و 
  ، الجبل رأس بلدیة

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة ـدد1216عـ األمر على و
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985
  ، الموظفین

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد834عـ األمر علىو
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ األمر وخاصة تممتھ
  ، 2012 أكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر علىو
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة أجیربت المتعلق 1998
  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 الترقیة و االنتداب وآلیّات صیغ بضبط ّالمتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات والترسیم

 2020 جانفي 27 في ّالمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار علىو
 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیّة بضبط ّالمتعلق
 ّبالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین
  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

   : یلــــي مـــا ّقــــرر

 مارس 27 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح : ّاألول الفصل
 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان 2020

 العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك إدارة مستكتب رتبة في
  . 2020 سنة بعنوان
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  .( 02) ّبخطتین شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد : 02 الفصل

    . 2020 فیفري 27 یوم ّالترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

   2020 جانفي 27 : في الجبل رأس 

                          
    البلدیّــة رئیــس        

  برحیمـة ّالدیـن جالل     
  

  

 یتعلق 2020 جانفي 27  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 2020 جانفي 28 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 ّبالسلك تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط ّیتعلق
  العمومیّة لإلدارات المشترك التقني

 المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة ّتنظم
 القرار ھذا ألحكام وفقا الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات
  . 2020 جانفي 28 في ّالمؤرخ

  

  البلدیة رئیس    
  برحیمة  الدین جالل

  

  سوسة

  

 یتعلق 2020 جانفي 15  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  البلدي ميالعمو للملك الوقتي باالشغال

  البلدي العمومي للملك الوقتي لإلشغال المنظم الشروط كراس

  

  لبلدیةا رئیس        
  خالد اقبال دمحم        

  

  المنستیر

  

 یتعلق 2020 جانفي 23  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 بـورقـیبــة ھــدى اآلنسـة لفـائـدة  إمضـاء تفــویــض بقـــرار

  البلدیّــة لرئیـس األولـى المساعـدة

 عـدد القانـون من 261 الفصل لمقتضیات طبقـا : ّاألول صـلالف
 ّفـوضـت ،2018 مــاي 09 فـي المـؤرخ 2018 لسنـة 29

 لرئیـس األولـى المساعـدة بورقیبـة ھــدى اآلنسة إلـى إمضـائـي
   : التالیـة الوثائـق على البلدیّـة

   .اإلداریّـة الصبغـة ذات المراسـالت-

  .الترتیبیّـة القرارات باستثنـاء ةاإلداریـ القـرارات-

  .اإلداریّــة والشھـائـد التـراخیـص-

  .البلدیّـة للمقابیـض الوقتیّـة اإلستخالص سنـدات-

  .بالنفقـات التعھـد اقتراحات-

   .بالنفقـات التعھـد إقتـراحـات إلغـاء-

  .اإلعتمـادات تجمیـد بطاقـات-

  .للنفقـات البیانیّـة البطاقـات-

  .ـتـــزودال أذون-

  .الصــرف أوامـر-

  .بمأمـوریّـة األذون-

  العـروض فتـح لجنـة تركیبة أعضـاء تسمیـة-

  .العـروض فرز لجنـة أعضـاء تسمیـة-

 تـاریـخ من بدایـة القـرار بھــذا العمـل یجـري : الثاني الفصـل
  .إمضائــھ

                               

     

  البلدیة رئیس        
  مرزوق  المنذر    

  

  خلیفة بن علي بئر

  

 یتعلق 2019 جوان 25  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
  .إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیّة مناظرة فتح بقرار

  

  بلدیة رئیس     
  عمار ابن  المیروك
  


