
  465صفحـة   2020 فیفري 11 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   10عـــــدد 

  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  
المحلیة الجماعات

  ھیشر دوار
 دوار لبلدیة المرخص المعالیم ضبط بقرار یتعلق 2019 دیسمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار

....................................................................................................................استخالصھا في ھیشر
  نابل

 وعن بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
................................................................................نابل بلدیة لفائدة أول مھندس النتداب التعاقد طریق
 وعن بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

..........................................................................نابل بلدیة لفائدة استقبال أعوان النتداب التعاقد طریق
 بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
.......................................................................نابل بلدیة لفائدة تصرف كتبة النتداب التعاقد طریق وعن
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

..................................................نابل بلدیة لفائدة  إعالمیة مخبر تقني النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات
نمتصرفی النتداب خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 التعاقد طریق وعن خارجیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

.........................................................................................................................متصرفین إلنتداب
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 وعن خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 4  في ؤرخم 2020   لسنة 7 عدد قرار
............................................................................نابل بلدیة لفائدة إدارة مستكتبي النتداب التعاقد طریق

  تاكلسة
 یتعلق 2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

...............................................................................................2019 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة
 یتعلق 2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 2019…………………………………………………………… سنة بعنوان تاكلسة بلدیة

 یتعلق2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد ارقر
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
.......................................................................................................2019بعنوان سنة  تاكلسة بلدیة
 یتعلق 2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 لسةتاك بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

.......................................................................................................................2019 سنة بعنوان
  الجبل رأس

 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط ّیتعلق 2020 جانفي 27

.……… الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 و
 ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 كاتب رتبة في 9 و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح ّیتعلق 2020 جانفي 27 في
....................2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  ّتصرف

 ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 فيجان 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط ّیتعلق 2020 جانفي 27 في
.....................الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9 و

  مدین زھرة
 النتداب المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
.........................................................................................................................................عملة
 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 8 ددع قرار

....................مدین زھرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان عملة النتداب الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا
 الوحدة من عملة 03 دعد النتداب اختبار بفتح یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

. 2020..…………………………………………… سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة األولى
 من عملة 02 عدد النتداب مھني بامتحان یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

. 2020..……………………………………… سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة
 المھنیة االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

...............................................................................................................................عملة النتداب
  قبالط

 2019 جوان 17 في مؤرخ  بقـــــرار یتعلق 2019 جوان 16  في مؤرخ 2019   لسنة 57 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 

............................................................................................2019 سنة بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة
  2019 جوان 17 في مؤرخ  بقـــــرار یتعلق 2019 جوان 16  في مؤرخ 2019   لسنة 59 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیّة بضبط یتعلق 
....................................................................2019 سنة بعنوان ـالطقبــــ بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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 2019 جوان 14 في مؤرخ  بقـــــرار یتعلق 2019 جوان 13  في مؤرخ 2019   لسنة 60 عدد قرار
 سنة بعنوان قبـــــالط دیةبل لفائدة الثانیة الوحدة من عملة إلنتداب المھني اإلمتحان تنظیم كیفیّة بضبط یتعلق 

2019.......................................................................................................................................
 2019 جوان 14 في مؤرخ  بقـــــرار یتعلق 2019 جوان 13  في مؤرخ 2019   لسنة 61 عدد قرار

..................2019 سنة بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة إلنتداب مھني إمتحان بفتح قیتعل 
  الكریب

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري كبالسل ادارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة
.......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 بالملفات داخلیة مناظرة تحبف یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

………………………………………………………………………………...2020
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  ادارة مستكتب رتبة الى ترقیةلل
2020......................................................................................................................................

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة
2020.......................................................................................................................................

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة
.......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب تبةر الى للترقیة بالملفات الداخلیة
.......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

  ھالل قصر
..........البلدي المسلخ لزمة على بالمصادقة یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد مداوالت
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  

  ھیشر دوار

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
  استخالصھا في ھیشر دوار لبلدیة المرخص المعالیم ضبط بقرار

  الصھااستخ في ھیشر دوار لبلدیة المرخص المعالیم ضبط قرار

  

  بلدیة رئیس
  غربي  مختار

  

  نابل

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار

  نابل بلدیة لفائدة أول مھندس

 التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة اإلدارات لمھندسي لمشتركا بالسلك أول مھندس إلنتداب

  .نابل بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة فتح بقرار
  نابل بلدیة لفائدة استقبال أعوان

 التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال أعوان النتداب

  .نابل بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار

  نابل بلدیة لفائدة تصرف كتبة النتداب

 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كتبة إلنتداب التعاقد

  .نابل بلدیة لفائدة العمومیة

  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  
  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  .نابل بلدیة لفائدة  إعالمیة مخبر تقني إلنتداب التعاقد

 وعن بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 وتقنیي محللي بسلك إعالمیة مخبر تقني إلنتداب التعاقد طریق

  .نابل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  

  بلدیة ئیسر
  معتوق  بسمة

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  متصرفین النتداب خارجیة مناظرة فتح بقرار

 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرفین إلنتداب التعاقد

  .لناب بلدیة لفائدة العمومیة

  

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة
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 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  متصرفین إلنتداب التعاقد طریق وعن خارجیة مناظرة فتح بقرار

 التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرفین إلنتداب

  .2020 سنة بعنوان نابل بلدیة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 4  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 النتداب التعاقد طریق وعن خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  نابل بلدیة لفائدة إدارة مستكتبي

 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتبي إلنتداب التعاقد

  .ناب بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

  

  تاكلسة

  

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار

 وتقنیي محللي بسلك برامج عواض رتبة إلى للترقیة بالملفات
  2019 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  

  2020 جانفي 30 في مؤرخ تاكلسـة بلدیـة رئیس من قـرار
 برامج واضع رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیـة  مناظـرة بفتح یتعلق 

 تاكلسة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك
    2019 سنة بعنوان

  تاكلســـــة بلدیــة رئیـــس إن

  الدستور على االطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة ألعـوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبـر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 
  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى  
 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 جانفي 27في أللمؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قرار وعلى   
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیـة المناظرة تنظیم كیفیة بطبض المتعلق

 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة
  . 2019 سنة بعنوان

    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر  

 2020 جوان 15یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 واضع رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ الموالیة واألیام
 بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك برامج

   . 2019 سنة

 واحدة خطة 01 بعدد شغورھا المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصل
.  

  2020 ماي 15 یوم الترشحات ختم یقع  : 3 الفصل
                          
                          
                        

   البلدیـــــــة رئیـــس 
         ولید العمري

                                                                
               

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات
  2019 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 2020 جانفي 30  في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من قـــرار
 إدارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح یتعلق 

 تاكلسة بلدیة لفائـدة العمومیـة لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك
   2019 سنة بعنـوان
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             تاكلسة بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع بعد 

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

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

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

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 افریل 13 في المؤرخ 1989 لسنة 834 عدد األمر وعلى  
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989
 أو نقحتھ  التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 أكتوبر

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 جانفي 27 في ألمؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة
  . 2019 سنة

    یلــــــــــي مـا  قــــرر  

 جوان 15 یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام.2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة ملحق
2019 .   

  . خطة  01 بعدد شعورھا سد المراد لخطط عدد حدد  : 2 الفصل

  2020 ماي 15یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

   ـــــةالبلدیــ رئیـــس
         ولید العمري

  
  

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
  2019 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس نم قـــرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح

 بعنـوان تاكلسة بلدیة لفائـدة العمومیـة لإلدارات المشترك اإلداري
  2019  سنة

             تاكلسة بلدیة رئیس إن  

  الدستور على االطالع بعد 

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي لنصوصا جمیع وعلى 

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 افریل 13 في المؤرخ 1989 لسنة 834 عدد األمر وعلى  
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989
 أو نقحتھ  التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر ةوخاص تممتھ
  .2012 أكتوبر

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 جانفي 27 في ألمؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  . 2019 سنة بعنوان

                                                    
    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر 

 جوان 15یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف بكات
   .  2019 سنة
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  .  خطة 01 بعدد شغورھا سد المراد لخطط عدد حدد  : 2 الفصل

  2020 ماي 15 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس      
  العمیري  ولید     

  

  

 لقیتع 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جانفي 30 في مؤرخ بقرار

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  2019 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة

  2020 جانفي 30   في مؤرخ تاكلسـة بلدیـة رئیس من قــــرار
 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفـات داخلیـة مناظر بفتح یتعلق 

 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك  التقني
2019    

  تاكلســـــــة بلدیــــة رئیــــس إن 

  الدستور على االطالع بعد 

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعـوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983دیسمبـر

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

  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 افریل 12 في المؤرخ 1989 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1989
 أو نقحتھ  التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ  2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2009 جانفي

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 جانفي 27 في ألمؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى  للترقیة بالملفات الداخلیـة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك تقني رتبة
2019 .  

   یلـــي مـا  قــــرر

 2020 جوان 15یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة حیفتت :  األول الفصل
 بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واالیام
  . 2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 واحدة خطة 01 بعدد سغورھا المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصل
.  

  .2020 ايم 15 یوم الترشحات ختم یقع  :3 الفصل

                                                                
                        

  

  الجبل رأس

  

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط ّیتعلق

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین
  . الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

     

 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من قــرار
 ةالعمل إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط ّیتعلق

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین
  . الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  ، الجبــل رأس بلدیّــة رئیــس ّإن  

  ، الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون على و
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

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

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

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
  ، الجبل رأس
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 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 على و
 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 على و
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بتأجیر المتعلق 1998
  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  ، بالبلدیات

  : یلـي مـا قــرر

 االمتحان برنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 رتبة في 7و 6و  5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج نيالمھ

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  . الجبل رأس بلدیّة

 في لإلدماج المھني االمتحان في یشارك أن یمكن : الثاني الفصل
   : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة

  ، األقل على الخامس بالصنف والمرتبون    -

 الخدمة في سنوات (05) خمس األقل على قضوا والذین    -
  ، الترشحات ختم تاریخ عند الفعلیة المدنیة

 الثالثة السنة ّوأتموا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین    -
  ، الثانوي التعلیم من األقل على

  ، األقل ىعل األساسي التعلیم ختم شھادة على ّتحصلوا أو    -

 إلیھ المشار بالمستوى ّمنظرة تكوینیة شھادة على ّتحصلوا أو    -
  . أعاله

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الجبل رأس بلدیّة رئیس

  . سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد   -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ   -

  . االختبارات إجراء تاریخ   -

 من بقرار المھنیة االمتحانات لجنة تركیبة تضبط : الرابع الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب : الخامس الفصل
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب عوایود أن أعاله إلیھ

  : التالیة بالوثائق

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم مفصل تلخیص   -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة   -

  . صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة   -

 غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : السادس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . الوصول أو اإلرسال تاریخ معرفة

 المشاركة حق لھم ّالمخول نالمترشحی قائمة تضبط : السابع الفصل
 من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان في

  .المناظرة لجنة

  : التالیة االختبارات على المھني االمتحان یشتمل : الثامن الفصل

  . الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار – 1

  : اما یتعلق المترشح اراختی حسب تطبیقي اختبار – 2

  ، الموظفین في بالتصرف-

  ، العتاد في بالتصرف أو-

  . المالي بالتصرف أو-

  . لھذا المصاحب بالملحق االختبارات برنامج ضبط

  : كاآلتي مفصلة اختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  االختبارالمدةالضارب نوعیة

  1(2) العامةساعتان الثقافة في اختبار

  : اما یتعلق المترشح اختیار حسب بیقيتط اختبار

  ، الموظفین في بالتصرف-

  ، العتاد في بالتصرف أو-

  . المالي بالتصرف أو-

  (2) ساعتان

1  

 باللغة أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى : التاسع الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنین ّمصححین على االختباران یعرض : العاشر الفصل
 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار كل

  .الممنوحین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد ویكون
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 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان إذا و
 العدد ویكون آخرین إثنین ّمصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا يالنھائ

 على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
  .صاحبھ رفض (20) العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
 األقل على نقطة بعشرین ّیقدر النقاط من مجموع على یحرز لم ان

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة ّتحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا الصنف، في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات

  .ّسنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 المترشحین ّتصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 ال و             نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

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

 ضبطھ تم ّغش محاولة أو ّغش كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي ختباراتاإل وإلغاء االمتحان قاعة منّ حاال

 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق إداري

 القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع االمتحان لجنة من وباقتراح
  .ّالغش محاولة أو ّالغش إلى ّتفطن الذي الممتحن أو

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر لخامسا الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل
  . المحلیّة

  2020 جانفي 27 :في الجبل رأس   

  

  البلدیّـة رئیـس                                            
  برحیمـة ّالدین جالل   

  

  ملحــــق

  : ّللموظف المھنیّة والحیاة اإلدارة-1

   ّالدولة ألعوان العام األساسي النظام -     

   الدولة ألعوان التقاعد نظام -     

  : التطبیقي االختبار -2   

  : ّالموظفین في ّالتصرف

  ( ... باشرةالم عدم ، إلحاق ، انتداب) إداري قرار إعداد -   

  . جلسة محضر أو ملحوظة إعداد -   

  إداري ملف درس -  

  : العتاد في ّالتصرف

  عمومیّة بصفقة ّیتعلق ملف درس - 

  العمومیّة السیّارات مستودع وتسییر ّتعھد -

  وترمیمھا بالبناءات االعتناء -

  : المالي ّالتصرف

  إداریّة خلیّة میزانیّة مشروع إعداد -

  الدفعب إلزام إعداد -

   بالدفع إذن إعداد -

  بلدیة رئیس     
  برحیمة  الدین جالل

  

  

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 9 و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح ّیتعلق

 العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس  ّتصرف كاتب رتبة في
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة

 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من قـــــرار
 9 و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح ّیتعلق

 ةالعمومیّ لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  ّتصرف كاتب رتبة في
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة

  ، 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
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 ّخاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

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

 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 على و 
 دارياإل 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 على و 
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بتأجیر المتعلق 1998
  ، اإلداریة لصبغةا ذات العمومیة

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

  ، بالبلدیّات والترسیم

 جانفي 27 في ّالمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار على و 
 إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیّة بضبط ّالمتعلق 2020

 ّبالسلك ّتصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة
  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

   : یلــــي مـــا ّقــــرر

 مارس 27 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح : ّاألول الفصل
 في 9 و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان 2020

 العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك فّتصر كاتب رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

 واحدة ّبخطة شغورھا ّسد المراد الخطط عدد ّحدد : 02 الفصل
(01 ).  

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

                              

   2020 جانفي 27 : في الجبل رأس

  لدیّــةالب رئیــس   
  برحیمـة ّالدیـن جالل  

  

 یتعلق 2020 جانفي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط ّیتعلق

 ياإلدار بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9 و 8 لألصناف المنتمین
  الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 2020 جانفي 27 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من قــرار
 العملة إلدماج المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط ّیتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9 و 8 لألصناف المنتمین
  . الجبل رأس بلدیّة ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك

  ، الجبل رأس بلدیّة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون على و
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق

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

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

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

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

 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 على و
 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 على و
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بتأجیر المتعلق 1998
  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 سمار 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  ، بالبلدیات

  : یلـي مـا قــرر
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 االمتحان برنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 كاتب رتبة في 9 و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني

 لدیّةب لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  . الجبل رأس

 في لإلدماج المھني االمتحان في یشارك أن یمكن : الثاني الفصل
   : المترسمون العملة تصرف كاتب رتبة

  ، األقل على الثامن بالصنف والمرتبون    -

 الخدمة في سنوات (05) خمس األقل على قضوا والذین    -
  ، الترشحات ختم تاریخ عند الفعلیة المدنیة

 السنة ّوأتموا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا نوالذی    -
  ، الثانوي التعلیم من األقل على السادسة

 السنة ّأتموا و األساسي التعلیم ختم شھادة على ّتحصلوا أو    -
  ، الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة

 إلیھ المشار بالمستوى ّمنظرة تكوینیة شھادة على ّتحصلوا أو    -
  . الهأع

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الجبل رأس بلدیّة رئیس

  . سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد   -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ   -

  . االختبارات إجراء تاریخ   -

 من بقرار المھنیة االمتحانات لجنة تركیبة تضبط : الرابع الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب : الخامس الفصل
 الجبل رأس بلدیّة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله إلیھ

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم مفصل تلخیص   -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة   -

  . صنفھ يف باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة   -

 غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : السادس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . الوصول أو اإلرسال تاریخ معرفة

 المشاركة حق لھم ّالمخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل
 من وباقتراح دیةالبل رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان في

  .المناظرة لجنة

  : التالیة االختبارات على المھني االمتحان یشتمل : الثامن الفصل

  . الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار – 1

  : اما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار – 2

  ، الموظفین في بالتصرف-

  ، العتاد في بالتصرف أو-

  . المالي بالتصرف أو-

  . لھذا المصاحب بالملحق االختبارات برنامج ضبط

  : كاآلتي مفصلة اختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  االختبارالمدةالضارب نوعیة

  1العامةساعتان الثقافة في اختبار

  : اما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار

  ، الموظفین في بالتصرف-

  ، تادالع في بالتصرف أو-

  . المالي بالتصرف أو-

  ساعتان

1  

 باللغة أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى : التاسع الفصل
  .المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنین ّمصححین على االختباران یعرض : العاشر الفصل
 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار كل

  .الممنوحین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا ئيالنھا العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان إذا و
 العدد ویكون آخرین إثنین ّمصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
  .صاحبھ رفض (20) العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
 األقل على نقطة بعشرین ّیقدر النقاط من مجموع على یحرز لم ان

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة
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 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة ّتحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا الصنف، في ألقدمھم األولویة تكون الختباراتا

  .ّسنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 المترشحین ّتصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 ال و             نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

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

 ضبطھ تم ّغش محاولة أو ّغش كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارات وإلغاء االمتحان قاعة منّ حاال

 نإمتحا أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق إداري

 القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع االمتحان لجنة من وباقتراح
  .ّالغش محاولة أو ّالغش إلى ّتفطن الذي الممتحن أو

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر الخامس الفصل
  .المناظرة لجنة من احوباقتر البلدیة رئیس قبل من نھائیة

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل
  . المحلیّة

  2020 جانفي 27 :في الجبل رأس   

  

  البلدیّـة رئیـس   
  برحیمـة ّالدین جالل

  

  

  ملحــــق

  : ّللموظف المھنیّة والحیاة اإلدارة-1

   الدستور -     

  والجھویّة مركزیّةوال السیاسیّة السلط -     

  العمومیّة الوظیفة ألعوان المھنیّة الحیاة -     

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام -
  العمومیّة

  : التطبیقي االختبار -2   

  : ّالموظفین في ّالتصرف

  ( ... إلـخ المباشرة عدم ، إلحاق ، انتداب) إداري قرار إعداد - 

  . جلسة محضر أو وظةملح إعداد -   

  ترقیة جدول إعداد -

  إداري ملف درس -  

  : العتاد في ّالتصرف

  تقییم دفاتر إعداد -

  عمومیّة صفقة بإبرام ّیتعلق ملف درس - 

  قائمةإلزام إعداد -

  العمومیّة السیّارات مستودع وتسییر ّتعھد -

  مكتب وأثاث أدوات اقتناء وسائل -

  وترمیمھا بالبناءات االعتناء -

  : المالي ّالتصرف

  بالدفع إلزام إعداد -

   بالدفع إذن إعداد -

  إداریّة خلیّة میزانیّة مشروع إعداد -

  . للصفقات العلیا ّواللجان الوزاریّة اللجان مشموالت - 

  
  بلدیة رئیس    

  برحیمة  الدین جالل
  

  

  مدین زھرة

  

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  عملة النتداب المھنیة االختبارات تنظیم فیةكی بضبط

 یتعلق 2020 فیفري 07 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من
 المجموعة من عملة النتداب المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط
 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا األولى
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  . بالبلدیات الترسیم و

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة عاتوالجما
   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و
2011 .  

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 سنةل 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  .لبلدیاتبا والترسیم

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

  .المحلیة الجماعات

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

  والبلدیات الجھویة المجالس عملةل واالنتداب

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
  ،2019 سبتمبر 18

  : یلي ما قرر 

 األولى بالوحدة عملة النتداب مھني اختبار تنظیم یقع: األول الفصل
  . مدین زھرة بلدیة لفائدة

 مدین زھرة لدیةب رئیس لقرار طبقا مھني اختبار یفتح: الثاني الفصل
  :القرار ھذا ویضبط الغرض في یصدر

  .لالختبار المعروضة الخطط عدد -

  .المھني االختبار إجراء تاریخ -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار المھنیة االختبارات على تشرف: الثالث الفصل
 وفق مدین زھرة بلدیة رئیس من بقرار أعضاؤھا تعیین یتم لجنة

 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمر حكامأ
 في المؤرخ والمقرر والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط
 االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات

  :لالنتداب شحینالمتر لدى تتوفر أن یجب: الرابع الفصل

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

 تاریخ في األكثر على سنة (40) األربعین سنھم یتجاوز ال أن -
 أحكام وفق تحتسب المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة

 كما 1982 سبتمبر 2 في رخالمؤ 1982 لسنة 1229 عدد األمر
 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر إتمامھ تم

1992.  

  .المھنیة بالمدونة المضبوطة الخاصة الشروط لدیھم تتوفر أن -

 أن المھني االختبار في المترشحین على یجب: الخامس الفصل
 بمكتب وجوبا وتسجل المحددة اآلجال في ترشحھم مطالب یرسلوا
  :التالیة بالوثائق مصحوبا مدین زھرة لبلدیة المركزي الضبط

  :لالختبار الترشح عند -1

 االختصاص المترشح فیھ یحدد عادي ورق على ترشح مطلب •
  .اختاره الذي

  .الوطنیة تعریف بطاقة من نسخة •

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة •

  :االختبار في النجاح عند-2

 على یمضي لم (األصل) العدلیة لسوابقا سجل من مضمون •
  .أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

  .أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمضي لم والدة مضمون •

 تاریخ على یمضي لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة •
 المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة مـن أكثر تسلیمھا
  .مھامھ لیمارس المفروضة لذھنیةوا البدنیة

  .المطلوبة المھنیة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة •

 بعد الضبط بمكتب یسجل ترشح مطلب كل یرفض: السادس الفصل
  . الترشحات قائمة غلق تاریخ

 بلدیة رئیس من بقرار االختبار لجنة تركیبة تضبط: السابع الفصل
  :من وتتركب مدین زھرة

  اللجنة رئیس : (ینوبھ من أو) البلدیة سرئی -

  عضو :العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب -

  عضو :بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف-

  عضو :مختص تقني إطار-
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 االختبارات على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى :الثامن الفصل
  :لالنتداب المھنیة

  .رشحاتالت ملفات دراسة -

  .االختبارات في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم -

  .االختبارات ومدة محتوى تحدید -

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

  .نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب -

  .النھائیة بالنتائج التصریح -

 لم إن مترشح أي بقبـــــــــــــول التصریح یمكن ال: التاسع الفصل
 (20) عشرین من (10) عشرة یفوق أو یساوي عدد على یتحصل

 تحصل وإذا (1:ضارب تطبیقي اختبار) علیھ المجرى االختبار في
  . سنا ألكبرھم االنتداب أولویة تكون العدد نفس على مترشحین عدة

 في المقبولین المترشحین ئمةقا بقـرار تضبط: العاشر الفصل
  . مدین زھرة رئیس قبـل مــــن إلیھ المشار لالنتداب المھني االختبار

 المؤرخ القرار یعوض و یلغي القرار ھذا : عشر الحادي الفصل
  . 01/12/2019في

   البلدیةرئیس                                                            
  المنصوري  سامي                                                        

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

  مدین زھرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان عملة النتداب الخارجیة

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على طالعاال بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

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

 اإلداریة الصبغة تذا العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 1998 دیسمبر 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة بسلك الخاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق

  . اإلداریة الصبغة ذات ةالعمومی المؤسسات و المحلیة الجماعات

 1998 دیسمبر 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
  .النأجیر مستویات

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

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـــدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات ترسیمال

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 الجماعات ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج
  . المحلیة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 و االنتداب شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة
  . البلدیات و الجھویة المجلس لعملة الترقیة

 2020 فیفري 07 في المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 من عملة النتداب المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا األولى المجموعة
 لیاتا و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ
  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب

 2020 فیفري 07 المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 من عملة النتداب المھنیة االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا الثانیة المجموعة
 یاتال و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ
  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط : وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان  عملة النتداب الخارجیة المناظرة طریق
  : التالي النحو على مدین زھرة بلدیة

  : االولى الوحدة /1

  : 3 الصنف

  03 : شغورھا سد المراد الخطط عدد

 : المھني الترتیب خارجیة مناظرة طریق عن 02 : 03 ص عامل
  جرار سائق
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 المھني الترتیب خارجیة مناظرة طریق عن 01 : 03 ص عامل
  فضالت رافع:

  :  الثانیة الوحدة /2

  02 : شغورھا سد المراد الخطط عدد

 المھني الترتیب خارجیة مناظرة طریق عن 01 : 05 ص عامل
  ثقیلة الیات سائق:

 : المھني الترتیب خارجیة مناظرة طریق عن 01 : 05 ص عامل
   میكانیكي

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  سامي

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بلدیة لفائدة األولى الوحدة من عملة 03 عدد النتداب اختبار بفتح

  . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسساتو المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 1998 دیسمبر 18 رخالمؤ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة بسلك الخاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 1998 دیسمبر 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
  .النأجیر مستویات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 الجماعات ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و راتاالختبا برنامج
  . المحلیة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى
 و االنتداب شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة 

  . البلدیات و الجھویة المجلس لعملة الترقیة

 2020 فیفري 07 المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 من عملة النتداب المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا األولى المجموعة
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ
  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب

 2020 فريفی 07 المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط بضبط المتعلق
 لفائدة 2020 سنة بعنوان عملة النتداب  الخارجیة المناظرة طریق
  . مدین زھرة بلدیة

  : یلي ما قــــــرر

 جوان 30 یوم لفائدتھا و مدین زھرة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 المجموعة من عملة النتداب مھني اختبار الموالیة واألیـام 2020

  . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة األولى

 03 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
  . خطط

  . 2020 ماي 28 یوم الترشحــات قــائمة ختم یقع : الثالث الفصل

 جانفي 02 في المؤرخ سابقھ القرار ھذا یلغي : الرابع الفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس  
  المنصوري  سامي

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة 02 عدد النتداب مھني بامتحان

  . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة

 یتعلق 2020 فیفري 07 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من
 لفائدة الثانیة الوحدة من عملة 02 عدد النتداب مھني امتحان بفتح
   . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 
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 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

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

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

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 1998 دیسمبر 18 المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة بسلك الخاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 1998 بردیسم 18 المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 و الدولة عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
  .النأجیر مستویات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، البلدیاتب الترسیم

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 الجماعات ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج
  . المحلیة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ  للمقرر الملحق وعلى
 و االنتداب شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة 
  . البلدیات و الجھویة المجلس لعملة ترقیةال

 2020 فیفري 07 في المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 من عملة النتداب المھنیة  االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا الثانیة المجموعة
 تالیا و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ
  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب

 2020 فیفري 07 المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط بضبط المتعلق
 لفائدة 2020 سنة بعنوان عملة النتداب  الخارجیة المناظرة طریق
  . مدین زھرة بلدیة

  : یلي ما قــــــرر

 جوان 30 یوم لفائدتھا و مدین زھرة ببلدیة یفتح : ولاأل الفصل
 المجموعة من عملة النتداب مھني امتحان الموالیة واألیـام 2020

  . 2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة الثانیة

 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : الثاني الفصل
  . خطتین

  . 2020 ماي 28 یوم ترشحــاتال قــائمة ختم یقع : الثالث الفصل

 جانفي 02 في المؤرخ سابقھ القرار ھذا یلغي : الرابع الفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  سامي

  

  

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  عملة النتداب المھنیة االمتحانات تنظیم كیفیة بضبط

 یتعلق 2020 فیفري 07 في مؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس من
 المجموعة من عملة النتداب المھنیة االمتحاتات تنظیم كیفیة بضبط
 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا الثانیة
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
   تممتھ أو حتھنق التي النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و
2011 .  

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة لةعم بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  .بالبلدیات والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات تباراتاالخ وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

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

  والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
  ،2019 سبتمبر 18
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  : یلي ما قرر

 الثانیة بالوحدة عملة النتداب مھني امتحان تنظیم یقع: األول الفصل
  .القرار ھذا وفق مدین زھرة بلدیة لفائدة

 زھرة بلدیة رئیس لقرار طبقا مھني إمتحان یفتح: الثاني الفصل
  :القرار ھذا ویضبط الغرض في یصدر مدین

  .لإلمتحان معروضةال الخطط عدد -

  .المھني اإلمتحان إجراء تاریخ -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 لجنة أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان على تشرف: الثالث الفصل
 وفق مدین زھرة بلدیة رئیس من من بقرار أعضاؤھا تعیین یتم

 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عــدد األمر أحكام
 في المؤرخ والمقرر والترسیم والترقیة اإلنتداب ألیاتو صیغ بضبط
 االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24

  .المحلیة الجماعات عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات

  :لالنتداب المترشحین لدى تتوفر أن یجب: الرابع الفصل

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

 تاریخ في األكثر على سنة (40) األربعین سنھم یتجاوز ال أن -
 أحكام وفق تحتسب المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة

 كما 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر
 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر إتمامھ تم

1992.  

  .المھنیة بالمدونة المضبوطة الخاصة الشروط لدیھم تتوفر أن -

 أن المھني اإلمتحان في المترشحین على یجب: الخامس الفصل
 بمكتب وجوبا وتسجل المحددة اآلجال في ترشحھم مطالب یرسلوا
  :التالیة بالوثائق مصحوبا مدین زھرة لبلدیة المركزي الضبط

  :لالمتحان ترشحال عند -1

 االختصاص المترشح فیھ یحدد عادي ورق على ترشح مطلب •
  .اختاره الذي

  .الوطنیة تعریف بطاقة من نسخة •

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة •

  :االمتحان في النجاح عند-2

 على یمضي لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون •
  .أشھر ةثالث من أكثر تسلیمھ تاریخ

  .أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمضي لم والدة مضمون •

 تاریخ على یمضي لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة •
 المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا
  .مھامھ لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة •

 بعد الضبط بمكتب یسجل ترشح مطلب كل یرفض: السادس الفصل
  . الترشحات قائمة غلق تاریخ

 بقرار لإلنتداب المھني اإلمتحان لجنة تركیبة تضبط: السابع الفصل
  :من تتركب و مدین زھرة بلدیة رئیس من

  اللجنة رئیس : (ینوبھ من أو) البلدیة رئیس -

  عضو :العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب -

  عضو :بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف-

  عضو :مختص تقني إطار-

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

  .الترشحات ملفات دراسة -

  .المھني متحاناال في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم -

  .االختبارات ومدة محتوى تحدید -

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

  .نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب -

  .النھائیة بالنتائج التصریح -

 لیتحص لم إن مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال: التاسع الفصل
 في نقطة (30) ثالثین األقل على یساوي النقاط من مجموع على

 2: ضارب تطبیقي اختبار) والشفاھیة التطبیقیة المھنیة االمتحانات
 نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا (1:ضارب شفاھي واختبار

  .سنا ألكبرھم االنتداب أولویة تكون العدد

 في قبولینالم المترشحین قائمة بقرار تضبط: العاشر الفصل
 زھرة بلدیة رئیس قبـل مــــن إلیھ المشار لالنتداب المھني االمتحان

   مدین

 المؤرخ القرار یعوض و یلغي القرار ھذا : عشر الحادي الفصل
   01/12/2019في

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  سامي
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  قبالط

  

 یتعلق 2019 جوان 16  في مؤرخ 2019   لسنة 57 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق  2019 جوان 17 في مؤرخ  بقـــــرار
 اإلداري بالسلك ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات بالملفات خارجیة

 سنة بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2019  

 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2019 جوان 17 في مؤرخ قـــــرار 
 المشترك اإلداري سلكبال ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات بالملفات

     2019 سنة بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  قبالط، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور، على اإلطالع بعد 

 األساسي القانون بمقتضى الصادرة المحلیّة الجماعات مجلة وعلى
  ،2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد

 12 فــــــي المؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القــــانـــون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرســـوم وخاصة ّتممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 فــــي المــــــؤرخ 2011 لسنة 89

 23 فـــــــي المـــؤرخ 1985 لسنة 625 عـدد األمـــــــر وعلى
  قبالط، بلدیة بإحداث المتعلق 1985 أفریل

 13 فـــــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 834 عــدد األمـــــر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفریل

 التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة ّتممتھ أو نقحتھ
  ،2012 أكتوبر 10

 13 فـــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 835 عــــدد األمـــــر وعلى
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 أفریل

  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 فـــــــي المـــؤرخ 1982 لسنة 1229 عـدد األمـــــــر وعلى
 في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 لـسنة 1551 عــــدد باألمــــر ّالمتمم الخارجیة االنتداب مناظرات
  ،1992 أوت 28 فـــــي المـــؤرخ 1992

 أفریل 13 ــيف المؤرخ 2006 لسنة 1031 عـــدد األمــــر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام  بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین إحتسابھا كیفیة

 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیّة المناظرات
  العمومي، القطاع في لإلنتداب

 06 ـــــــيف المـــؤرخ 2007 لسنة 428 عـدد األمـــــر وعلى
 الخارجیة للمناظرات العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات
  العمومیّة، اإلدارات تنظمھا

 05 فــي المـــؤرخ 2009 لسنة 2273 عـدد األمـــــــر وعلى
 للمشاركة بةالمستوج الوطنیة الشھادات بضبط المتعلق 2009 أوت
 التكوین مراحل إلى للدخول أو لإلنتداب الخارجیّة المناظرات في

  ،"2أ" الفرعي الصنف إلى بالنسبة العمومیّة اإلدارات تنظمھا التي

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیّة للجماعات اإللكترونیّة وبالمواقع لمحلیّةا للجماعات الرسمیة

  وتعلیقھا، الصلة ذات والوثائق للقرارات

 22 فـــي المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  : یلي ما ّقــــــرر

 بالملفات خارجیة مناظرة قبالط ةببلدی یفتح : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف 01 عدد إلنتداب واإلختبارات

  : التالي الجدول لبیانات وفقا وذلك العمومیة لإلدارات

 ّسد المراد الخطط عدد العمل مكان شغوره تسدید المراد الخطة
 طریقة المطلوب  االختصاصالمطلوبة العلمیة الشھادة شغورھا

  تباراإلخ

 أو لألستاذیّة الوطنیّة الشھادات01قبالط بلدیة(قار) ّمتصرف
 الصبغة ذات العلوم في األقل على لإلجازة الوطنیّة الشھادات

  ،(إمد نظام) لھا المعادلة الشھادات أو ّوالتصرف اإلقتصادیة

  شفاھي واختبار كتابي االختصاصات اختبار جمیع

 یوم قبالط ببلدیة للمناظرة یةالكتاب اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل
  .الموالیة واألیام 2019 أوت 22

 جویلیة 22 یـــوم التـرشحـــات قـــائمة ختم یقع : الثالث الفصل
2019.  

  

  رئیس البلدیة
  أیمن الریاحي
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 یتعلق 2019 جوان 16  في مؤرخ 2019   لسنة 59 عدد قرار
 تنظیم ةكیفیّ بضبط یتعلق   2019 جوان 17 في مؤرخ  بقـــــرار
 بالسلك ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة
 بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  2019 ة سن

   

 تنظیم كیفیّة بضبط یتعلق 2019 جوان 17 في مؤرخ  قـــــرار
 بالسلك ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات بالملفات خارجیة مناظرة
 بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

     2019 سنة

  قبالط، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور، على اإلطالع بعد 

 األساسي القانون بمقتضى الصادرة المحلیّة الجماعات مجلة وعلى
  ،2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد

 12 فــــــي المؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القــــانـــون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرســـوم وخاصة ّتممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 فــــي المــــــؤرخ 2011 لسنة 89

 23 فـــــــي المـــؤرخ 1985 لسنة 625 عـدد األمـــــــر لىوع
  قبالط، بلدیة بإحداث المتعلق 1985 أفریل

 13 فـــــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 834 عــدد األمـــــر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفریل

 التي صوصالن جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة ّتممتھ أو نقحتھ
  ،2012 أكتوبر 10

 13 فـــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 835 عــــدد األمـــــر وعلى
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 أفریل

  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 فـــــــي المـــؤرخ 1982 لسنة 1229 عـدد ـــــــراألم وعلى
 في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر

 لـسنة 1551 عــــدد باألمــــر ّالمتمم الخارجیة االنتداب مناظرات
  ،1992 أوت 28 فـــــي المـــؤرخ 1992

 أفریل 13 فــي المؤرخ 2006 لسنة 1031 عـــدد األمــــر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام  بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین إحتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیّة المناظرات

  العمومي، القطاع في لإلنتداب

 06 ـــيفــــ المـــؤرخ 2007 لسنة 428 عـدد األمـــــر وعلى
 الخارجیة للمناظرات العام اإلطار بضبط المتعلق 2007 مارس

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لإلنتداب باإلختبارات
  العمومیّة، اإلدارات تنظمھا

 05 فــي المـــؤرخ 2009 لسنة 2273 عـدد األمـــــــر وعلى
 لمشاركةل المستوجبة الوطنیة الشھادات بضبط المتعلق 2009 أوت
 التكوین مراحل إلى للدخول أو لإلنتداب الخارجیّة المناظرات في

  ،"2أ" الفرعي الصنف إلى بالنسبة العمومیّة اإلدارات تنظمھا التي

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیّة للجماعات اإللكترونیّة وبالمواقع یّةالمحل للجماعات الرسمیة

  وتعلیقھا، الصلة ذات والوثائق للقرارات

 22 فـــي المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  : یلي ما ّقــــــرر

 واإلختبارات بالملفات الخارجیّة المناظرة تنظم : األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف إلنتداب

  .القرار ھذا ألحكام وفقا قبالط بلدیة

 واإلختبارات بالملفات الخارجیّة المناظرة تفتح : الثاني الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف إلنتداب

  : على المحرزین للمترشحین قبالط یةبلد

 الصبغة ذات العلوم في األقل على لألستاذیّة الوطنیّة الشھادات - 
  لھا، المعادلة الشھادات أو ّوالتصرف اإلقتصادیة

 الصبغة ذات العلوم في األقل على لإلجازة الوطنیّة الشھادات أو -
  ،(إمد نظام) لھا المعادلة الشھادات أو ّوالتصرف اإلقتصادیة

  .األكثر على سنة (40) أربعین العمر من والبالغون

 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي ّغرة ومی القصوى

 شھادة تقدیم یتعیّن سنة، 40 سن تجاوزا الذین للمترشحین بالنسبة
 والعمل التشغیل مكتب قبل من مسلمة شغل طالب بصفة ترسیم

 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم المستقل
 سن یتجاوز ال أن على یلتسج أول تاریخ وتتضمن الترشحات ختم

  .2019 جانفي 01 بتاریخ الحاالت كل في سنة 45 المترشح

  : المناظرة فتح قرار یضبط : الثالث الفصل

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  ومكانھا، المناظرة إجراء تاریخ -    
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  الترشحات، قائمة غلق تاریخ -    

 طریق عن الھاإرس عنوان أو الترشحات ملفات إیداع مكان -    
   .الوصول مضمون البرید

 إلنتداب الخارجیة المناظرة لجنة أعضاء تعیین یتم : ّالرابع الفصل
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف

  .قبالط بلدیة رئیس من  قرار بمقتضى قبالط

 معنوي شخص كل دعوة اإلقتضاء عند المناظرة لجنة لرئیس ویمكن
 أوراق بإصالح والقیام المواضیع إلعداد مختص طبیعي أو

 المشاركة دون الشفاھیة اإلختبارات إجراء في والمساھمة اإلختبارات
  .المناظرة لجنة مداوالت في

 الشروط لالنتداب المترشحین  لدى تتوفر أن یجب :الخامس الفصل
 عدد ـــونالقـــــــــــانــــــــ من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة
  .1983 دیسمبر 12 فــــــــــــي المـــــؤرخ 1983 لــسنــة 112

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :ّالسادس الفصل
 بعد وذلك قبالط بلدیة رئیس السیّد قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من الترشح ملفات دراسة

 القبول إختبارات اجتیاز في لھم المرخص رشحینالمت إعالم ویتم
 قبالط بلدیة بمقر اإلعالن طریق وعن فردیة رسائل بواسطة األولي

  .األنترنت شبكة على قبالط لبلدیة اإللكترونیة وبالمواقع

 اإلداري بالسلك ّمتصرف إنتداب لمناظرة المترشحین على یجب 
 مطالب یرسلوا أن طقبال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل المحددة اآلجال في ترشحھم

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة البرید عبر إرسالھا أو قبالط
  .بالبلوغ اإلشعار

 ترشحھم، مطالب یرفقوا أن للمناظرة المترشحین على یجب كما
 لعنوانوا واللقب اإلسم بیان والمتضمنة عادي ورق على ّالمحررة

 بالمناظرة المتعلقة واإلشعارات المراسالت إلیھ توجھ الذي المدقق
  :التالیة بالوثائق

  :الترشحات تقدیم عند-1

  قبالط، بلدیة رئیس السیّد باسم عادي ورق على ترشح مطلب•

  الوطنیة، تعریف بطاقة من نسخة•

  اإلقتضاء، عند المعادلة قرار ومن العلمیة الشھادة من مجردة نسخة•

 القصوى السن تجاوز بعد الترشح حق اإلقتضاء، عند تثبت، وثیقة•
 فــي المؤرخ 2006 لسنة 1031 عـــدد األمر ألحكام وفقا القانونیة

  أعاله، إلیھ المشار 2006 أفریل 13

 الوصول ومضمونة البرید معلوم خالصة ظروف (03) ثالث•
  وعنوانھ، المترشح إسم تحمل

 مشھودا النسخ تكون وأن معرفة تاإلمضاءا تكون أن یشترط وال
  .الوثائق تلك ألصل بمطابقتھا

 اإلختبار إجراء وقبل األولي القبول إختبارات في النجاح بعد-2
   :النھائي للقبول والشفاھي الكتابي

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون•
  سنة، من أكثر تسلیمھ

  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم والدة مضمون•

 تاریخ على یمض لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة•
 المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا
  مھامھ، لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة

 عند المعادلة قرار ومن العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة•
  .اإلقتضاء

 من منقوصا یرد ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :ّالسابع صلالف
 قائمة غلق تاریخ بعد أو أعاله السادس بالفصل إلیھا المشار الوثائق

  .الترشحات

 بلدیة رئیس من بقرار المناظرة لجنة تركیبة تضبط : ّالثامن الفصل
  :من وتتركب قبالط

  اللجنة، رئیس :ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  ّمقرر، عضو :العامة بالكتابة المكلف أو امالع الكاتب -

  عضو، :باجة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو، : باجة بوالیة العمومیة المصاریف مراقب -

   .عضو :ّمتصرف برتبة البلدیة اإلدارة عن ممثل-

 واإلختبارات بالملفات الخارجیّة المناظرة تشتمل :ّالتاسع الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس ّمتصرف إلنتداب

  :مرحلتین على أعاله إلیھا المشار قبالط بلدیة

  .األولي للقبول اإلختیارات ّمتعددة األسئلة تقنیة بواسطة اإلختبار-

  .النھائي للقبول وشفاھي كتابي إختبار-

  : األولي القبول مرحلة *

  : ختیاراتاإل متعددة األسئلة تقنیة بواسطة اإلختبار (أ

 الصبغة ذات العلوم في المطلوب باإلختصاص اإلختبار ھذا یتعلق
 (50) خمسین على اإلختبار ھذا ویشتمل .ّوالتصرف اإلقتصادیة

 من أكثر أو واحدة صحیحة إجابة باختیار عنھا األجوبة وتكون سؤاال
  .المقترحة األجوبة

 على یتحصل لم ما األولي القبول اختبار اجتیاز مترشح ألي یمكن ال
 اإلجابات من (% 80) بالمائة ثمانین یفوق أو یساوي مجموع

  .اإلختیارات متعددة األسئلة تقنیة بواسطة اإلختبارات في الصحیحة

 بالمائة ستین حد إلى المجموع بھذا النزول المناظرة للجنة ویمكن
  .اإلقتضاء عند الصحیحة اإلجابات من (% 60)
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 المناظرة، لجنة قبل من النتائج تقییم بعد قبالط، بلدیة رئیس ویضبط
 متعددة األسئلة تقنیة بواسطة اإلختبار في المقبولین المترشحین قائمة

 المترشحین إعالم ویتم .األولي القبول مرحلة إلجتیاز اإلختیارات
 رسائل بواسطة النھائي القبول اختبار إجراء وتاریخ بمكان المقبولین

 اإللكترونیة وبالمواقع قبالط بلدیة بمقر اإلعالن طریق وعن فردیة
  .األنترنت شبكة على قبالط لبلدیة

  : النھائي القبول مرحلة *

 في یتمثل شفاھي واختبار اإلختصاص في كتابي إختبار على ویشتمل
 عام موضوع حول المناظرة لجنة أعضاء مع مناقشة تلیھ عرض
 في عامةال بالسیاسة أو التونسیّة للبالد السیاسي بالتنظیم یتصل

 بالمسائل أو اإلداریة أو الثقافیة أو اإلجتماعیة أو اإلقتصادیة المیادین
  .الدولیة والعالقات بالمنظمات المتصلة

  :یلي كما إختبار لكل ّالمحددة والضوارب ّالمدة وتضبط

  )أنظر الملحق(

 یتحصل لم إن مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :العاشر الفصل
 في نقطة (60) ثالثین األقل على یساوي النقاط من مجموع على

 النھائي القبول واختبار 2:األولي القبول اختبار) المجراة اإلختبارت
 أولویة تكون العدد نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا (4:ضارب
  .سنا ألكبرھم االنتداب

 حسب المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الحادي الفصل
 بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في متینقائ وتقترح الجدارة

  :نھائیة

 لعدد وفقا المقبولین المترشحین عدد تتضمن :األصلیة القائمة(أ
  .تسدیدھا المراد الخطط

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة(ب
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى

 المسجلین المتخلین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند دارةاإل
  .األصلیّة بالقائمة

 والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر الثاني الفصل
 بالملفات الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

 راتلإلدا المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف إلنتداب واإلختبارات
  .قبالط بلدیة رئیس قبل من قبالط بلدیة لفائدة العمومیة

 اإلعالن طریق عن نھائیا الناجحین إعالم یتم :عشر الثالث الفصل
 للمعنیین فردیّة إستدعاءات توجیھ یتم كما للبلدیة اإللكتروني بالموقع
  .قبالط ببلدیة عملھم بمركز اإللتحاق قصد باألمر

 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر صىأق على شھر أجل إنقضاء وبعد
 اإلتصال علیھم ّبأن المتخلفین على التنبیھ یتعیّن األصلیة، بالقائمة
 التسمیة رافضین یعتبرون أو یوما 15 أقصاه أجل في باإلدارة

 ھذا ویرسل المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون
  .بالبلوغ ماإلعال مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة التنبیھ

 یلتحقوا لم الذین األصلیة بالقائمة المسجلین أسماء على التشطیب ویتم
 المسجلین بالمترشحین وتعویضھم علیھم التنبیھ رغم عملھم بمراكز
  .القائمة بھذه التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة

 بعد تقدیر أقصى على یوما 45 التكمیلیة بالقائمة العمل وینھى
    .األصلیة بالقائمة تصریحال

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر ّالرابع الفصل
  .قبالط لبلدیة اإللكتروني وبالموقع المحلیّة

  البلدیة رئیس    

  الریاحي أیمن    

  

  

 یتعلق 2019 جوان 13  في مؤرخ 2019   لسنة 60 عدد قرار
 تنظیم كیفیّة بضبط قیتعل  2019 جوان 14 في مؤرخ  بقـــــرار
 بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة إلنتداب المھني اإلمتحان
  2019 سنة بعنوان قبـــــالط

 تنظیم كیفیّة بضبط یتعلق  2019 جوان 14 في مؤرخ  قـــــرار
 بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة إلنتداب المھني اإلمتحان
     2019 سنة بعنوان قبـــــالط

-//-  

  قبالط، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور، على اإلطالع بعد 

 األساسي القانون بمقتضى الصادرة المحلیّة الجماعات مجلة وعلى
  ،2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد

 12 فــــــي المؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القــــانـــون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرســـوم وخاصة ّتممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 فــــي المــــــؤرخ 2011 لسنة 89

 23 فـــــــي المـــؤرخ 1985 لسنة 625 عـدد األمـــــــر وعلى
  قبالط، بلدیة بإحداث لقالمتع 1985 أفریل

 18 فـــــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمـــــر وعلى
 عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر
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 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  اإلداریة،

 18 ـيفــــ المــــؤرخ 1998 لسنة 2510 عــدد األمـــــر وعلى
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیّة والجماعات الدولة عملة
  التأجیر، ومستویات اإلداریة

 22 فـــي المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، ترسیموال

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ ّالمقرر وعلى
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  المحلیّة، الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ ّللمقرر الملحق وعلى
 ةالترقی وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیّة ّالمدونة

  ، والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

  : یلي ما ّقــــــرر

 عملة 05 عدد النتداب مھني امتحان تنظیم یقع : األول الفصل
  .قبالط ببلدیة الثانیة بالوحدة

 قبالط بلدیة رئیس  لقرار طبقا مھني إمتحان یفتح : الثاني الفصل
  : القرار ھذا یضبط و الغرض في

  . لإلمتحان معروضةال الخطط عدد -

  . المھني اإلمتحان إجراء تاریخ -    

  . الترشحات قائمة غلق تاریخ -    

 أعاله إلیھا المشار المھنیة اإلمتحانات على تشرف : الثالث الفصل
  . قبالط بلدیة رئیس من  بقرار أعضاؤھا تعیین یتم لجنة

  :  لالنتداب المترشحین  لدى تتوفر أن یجب :الرابع الفصل

 من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة الشروط -
 المـــــؤرخ 1983 لــسنــة 112 عدد القـــــــــــانـــــــــــون

  .1983 دیسمبر 12 فــــــــــــي

 تاریخ عند األكثر على سنة (40) األربعین سنھم یتجاوز ال أن -
 1982 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب الترشحات ختم

 1551 عدد باألمر إتمامھ تم كما 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ
  .1992 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة

  المھنیة، بالمدونة المضبوطة الخاصة الشروط لدیھم تتوفر أن -

 ما أو فعلیّة مدنیّة خدمات إنجاز تثبت بشھادة الملف إرفاق یتم أن -
 السن جاوزوات الذین للمترشحین بالنسبة التشغیل بمكتب التسجیل یفید

  .باألمر للمعنیین القصوى القانونیة السن من ّالمدة لطرح القانونیة

 أن المھني  اإلمتحان في المترشحین على یجب : الخامس الفصل
 بمكتب وجوبا تسجل و المحددة اآلجال في ترشحھم مطالب یرسلوا
  :التالیة بالوثائق مصحوبا یكون و قبالط لبلدیة الضبط

  :متحانلال الترشح عند-1

 الذي االختصاص المترشح فیھ یحدد عادي ورق على ترشح مطلب•
  اختاره،

  الوطنیة، تعریف بطاقة من نسخة•

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة•

  :االمتحان في النجاح عند-2

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون•
  سنة، من أكثر تسلیمھ

  سنة، من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم والدة مضمون•

 تاریخ على یمض لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة•
 المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا
  مھامھ، لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة

  .المھنیة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة•

 بعد الضبط بمكتب یسجل ترشح مطلب كل یرفض :السادس الفصل
  . الترشحات قائمة غلق تاریخ

 بلدیة رئیس من بقرار االمتحان لجنة تركیبة تضبط : السابع الفصل
  :من وتتركب قبالط

  اللجنة، رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  ّمقرر، عضو :العامة بالكتابة المكلف أو العام الكاتب -

  عضو، : باجة بوالیة البلدیة شؤونال دائرة رئیس -

  عضو، : بباجة العمومیة للمصاریف الجھوي المراقب -

  عضو، :بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف -

   عضو، :مختص تقني إطار -

  .عضو : قبالط ببلدیة 05 صنف الثانیة الوحدة من عامل -

 المتحاناتا على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى :الثامن الفصل
  :لالنتداب المھنیة
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  .الترشحات ملفات دراسة-

  .االختبارات في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم-

  .االختبارات ومدة محتوى تحدید-

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

  .یانھائ المقبولین المترشحین ترتیب-

  .النھائیة بالنتائج التصریح-

 یتحصل لم إن مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال : التاسع الفصل
 في نقطة (30) ثالثین األقل على یساوي النقاط من مجموع على

 2: ضارب تطبیقي اختبار) الشفاھیة و التطبیقیة المھنیة االمتحانات
 نفس على مترشحین عدة تحصل وإذا (1:ضارب شفاھي واختبار

  .سنا ألكبرھم االنتداب أولویة تكون العدد

 في المقبولین المترشحین قائمة بقرار تضبط: العاشر الفصل
 بلدیـــــــة رئیس قبل من أعاله إلیھ المشار لالنتداب المھني االمتحان

  .  قبالط

  البلدیة رئیس                               

  الریاحي أیمن                                

  

  

 یتعلق 2019 جوان 13  في مؤرخ 2019   لسنة 61 عدد قرار
 مھني إمتحان بفتح یتعلق  2019 جوان 14 في مؤرخ  بقـــــرار
 سنة بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة إلنتداب
2019  

 مھني إمتحان بفتح یتعلق 2019 جوان 14 في مؤرخ  قـــــرار
 سنة بعنوان قبـــــالط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من لةعم إلنتداب

2019     

  قبالط، بلدیة رئیس ّإن

   الدستور، على اإلطالع بعد 

 األساسي القانون بمقتضى الصادرة المحلیّة الجماعات مجلة وعلى
  ،2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد

 12 فــــــي ؤرخالم 1983 لسنة 112 عـــدد القــــانـــون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرســـوم وخاصة ّتممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 فــــي المــــــؤرخ 2011 لسنة 89

 23 فـــــــي المـــؤرخ 1985 لسنة 625 عـدد ـراألمــــــ وعلى
  قبالط، بلدیة بإحداث المتعلق 1985 أفریل

 18 فـــــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمـــــر وعلى
 عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  داریة،اإل

 18 فـــــي المــــؤرخ 1998 لسنة 2510 عــدد األمـــــر وعلى
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیّة والجماعات الدولة عملة
  التأجیر، ومستویات اإلداریة

 22 ـيفــ المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ ّالمقرر وعلى
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  المحلیّة، الجماعات

 لمتضمنا 2014 فیفري 24 في المؤرخ ّللمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیّة ّالمدونة

  ، والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

  : یلي ما ّقــــــرر

 05 عدد إلنتداب مھني إمتحان قبالط ببلدیة یفتح : األول الفصل
  : التالي الجدول لبیانات وفقا وذلك الثانیة الوحدة من عملة

  المشترطة الكفاءة المطلوبة الخاصة الشروط لخطةا الصنف العدد

 وأتم اإلبتدائي التعلیم مرحلة تابع الثقیل الوزن في سائق الخامس3
 من التاسعة السنة بنجاح أتم أو الثانوي التعلیم من الثالثة السنة بنجاح
 ألكثر علیھا متحصل "ج" صنف من سیاقة رخصة األساسیلھ التعلیم

  .سنة من

 السنة أو الثانوي التعلیم من األولى المرحلة بنجاح عتاب بناء الخامس1
 المھنیة الكفاءة شھادة على لالقدیم متحص النظام من ثانوي الخامسة

  اإلختصاص في

 من األولى المرحلة بنجاح ععمومي تاب تنویر يالخامس كھربائ1
 لالقدیم متحص النظام من ثانوي الخامسة السنة أو الثانوي التعلیم

  اإلختصاص في المھنیة الكفاءة ةشھاد على
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 23 یوم قبالط ببلدیة المھنیة اإلمتحانات تجرى : الثاني الفصل
  .الموالیة واألیام 2019 سبتمبر

 أوت 23 یـــوم التـرشحـــات قـــائمة ختم یقع : الثالث الفصل
2019.  

  البلدیة رئیس                                          
  الــریــاحـــي أیـــــمــن                                     

  

  

  الكریب

  

 یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى
  2020 سنة وانبعن الكریب بلدیة لفائدة

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة

  
  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

 یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان الكریب

 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 یةبلد لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان الكریب

  
  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

 یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  ادارة

  2020 سنة بعنوان الكریب

 مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  ادارة

  2020 سنة بعنوان الكریب

  بلدیة رئیس

  السلیطي  لطفي

  

 یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ملحق رتبة الى للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة

  2020 سنة بعنوان الكریب

 ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة

  2020 سنة بعنوان الكریب

  بلدیة رئیس    
  السلیطي  لطفي   

  

 یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبطب یتعلق قرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس  
  السلیطي  لطفي

  

 یتعلق 2020 فیفري 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة متنظی كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس  
  السلیطي  لطفي
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  ھالل قصر

  

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد مداوالت
  البلدي المسلخ لزمة على بالمصادقة

 7 بتاریخ اإلستثنائیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 لسنة البلدي خالمسل إستلزام شروط كراس على 2020 فیفري

  : یلي كما المباشر التفاوض بصیغة 2020

   دینار ألف 12 = اإلفتتاحي السعر -

  دینار 1700 = التنظیف معلوم -

  2020 مارس غرة من بدایة أشھر 10  = اللزمة مدة - 

  

  بلدیة رئیس      
القاب�����������������سي األزھ�����������������ر


