
  665 صفحـة  2020 فیفري 18 –– الجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة  12 ـــددــعــ

  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  المرسى

 الخرسانة سكب شاحنات جوالن منع بقرار یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
.....................................................................................................................................اإلسفلتیة

  جمال
 التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة بتحدید یتعلق 2019 ردیسمب 30  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

............................................................................................العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصیة
  الفحول عمیرة

 بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة یتعلق 2019 نوفمبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
......................................................................................أول تقني رتبة إلى للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة یتعلق 2019 نوفمبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 21 عدد قرار
.....................................................................................................................تقني رتبة إلى للترقیة

  الزيت ساقیة
 النتداب باالختبار خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

....................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة مجبرا واضع
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
.....................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة تصرف كاتب

2020 فیفري 18 – 1441  جمادى الثانیة24 لثالثاء ا
 

  12 عـدد002 السنـة

 
 

667 
 
 

667 
 
 

668 
 

668 
 
 

668 
 

671 
 



 النتداب باالختبار الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
.............................................................................................................الزیت ساقیة ببلدیة متصرف

 ببلدیة تقني النتداب خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
................................................................................................................................الزیت ساقیة

 
673 

 
676 

 



 

  667 صفحـة  2020 فیفري 18 –– الجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة  12عـــــدد 

        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  

  المرسى

  

 بقرار یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  .االسفلتیة الخرسانة سكب شاحنات جوالن منع

 سكب شاحنات جوالن بمنع یتعلق 2020 جانفي 20 في مؤرخ قرار
  .المسلحة الخرسانة

 المسلحة الخرسانة سكب شاحنات جوالن باتا منعا یمنع :األول الفصل
 صباحا التاسعة الساعة من المدینة والمرسى الشاطئ المرسى بمنطقتي

  .مساء الثامنة الساعة إلى

 من بنسخ اإلستظھار الشاحنات ھذه سائقي على یتوجب :الثاني الفصل
 للمصالح ذلك و إلیھا یتوجھون التي بالحضائر الخاصة البناء صتراخی

  .البیئیة الشرطة و البلدیة الشرطة و األمنیة

 و الشروط و التراتیب لھذه المخالفة الشاحنات تحجز :الثالث الفصل
  . البلدي الحجز بمستودع تودع

 لمخالفة دينارا 500 قدرھا مالیة خطیة توظف :الرابــــع الفصل
 إلى یرسل جنحة محضر شأنھا في یحرر و الشروط و تراتیبال ھذه

  . بتونس اإلبتدائیة بالمحكمة الجمھوریة وكیل السید

 الشرطة فریقي رؤساء و للبلدیة العام الكاتب السادة :الخامس الفصل
 مكلفون العمومي بالطریق األمنیة المصالح و البلدیة الشرطة و البیئیة
  .القرار ھذا بتنفیذ

                          
                          
                          

  ةالبلديــ ـسرئی 
  بوراوي  معز   

  

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

  جمال

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 لحفظ صوصیةالخ التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة بتحدید
  العامة والنظافة الصحة

 العلي األمر على - ، اطالعــــھ بعد ّجمـــال بلدیــــة رئیــس إن
 على و -.جمال بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ
 المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون

 إتمامھ و تنقیحھ تم كما المحلیة الجماعات لمیزانیة االساسي بالقانون
 2007 لسنة 65 عدد االساسي القانون خاصة و الالحقة بالنصوص 

 2018 لسنة 29 عدد القانون على -.2007 دیسمبر 18 في المؤرخ
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ
 عدد قانون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایة مجلة وعلى -.المحلیة

 تنقیحھـــا تم كما 1997 فیفري  03 في المؤرخ 1997 لسنة 11
 2012 لسنة 27 عدد القانون خاصة و الالحقة بالنصوص وإتمامھا
 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى -.2012 دیسمبر 29 في المؤرخ
 عدد القانون اتمام و  بتنقیح المتعلق 2016  أفریل 05 في المؤرخ

 تراتیب بمخالفة لمتعلقا 2016 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59
 عدد األمر على و -.المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ

 بضبط المتعلق 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة  805
 وعلى -.إستخالصھا في  المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة

 1993 دیسمبر 24 في المؤرخ جمال لبلدیة الصحیة التراتیب قرار
 العلیا الھیئة قرار وعلى -.1994 جانفي 08 في علیھ لمصادقوا

 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 239 عدد لإلنتخابات المستقلة
 -، ّجمال بلدیة لإلنتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق 2018

 جوان 21 بتاریخ المنعقد ّبجمال البلدي المجلس تركیز محضر وعلى
 لسنة اإلستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى -، 2018
 یلـــیالفصل مـا قـــــرر. 2019 دیسمبر 26 بتاریخ والمنعقدة  2019

 الخصوصیة التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة حددت :االول
 تجاریة لغایة الحیوانات تربیة-: یلي كما العامة والنظافة الصحة لحفظ
 العام بالطریق حیوانات عرض أو ربط-د 500 :السكنیة األحیاء داخل
 أو العام بالطریق الحیوانات فضالت إلقاء-د 500 : تجاریة لغایة
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 من نوع أي ترك-د 300 : مبنیة الغیر األراضي و العمومیة األماكن
 النقل وسائل ھیاكل أو بھا االنتفاع زال التي المعدات أو األثاث

 أو مبنیة الغیر راضيباأل أو بالساحات أو بالطرقات أو باألرصفة
 المشابھة الفضالت من نوع أي إلقاء-د 500 : األودیة بمجاري

 األماكن بغیر الصناعیة أو التجاریة أو الحرفیة او المنزلیة للفضالت
 المیاه بمجاري الفضالت من نوع أي إلقاء-د 1000 : لھا المخصصة

 محددال األجل في مبنیة غیر أرض تسییج عدم -د 1000 : األودیة و
 أصبحت أنھا تبین إذا للتسییج اإللزامي بالقرار أو البناء رخصة بقرار
 500 : أنواعھـــا بمختلف الفضالت حرق-د 500 : للفضالت مصبا

 التجاریة المحالت داخل الكافي الحجم و بالعدد حاویات توفیر عدم-د
 الذبح-د 300 : للعموم المفتوحة والمحالت الصناعیــة أو الحرفیة أو
 أو بیع أو عرض أو نقل -د 1000 : البلدي المسلخ خارج لعشوائيا

 تستجیب ال ظروف في أو بوسائل الغذائیة المواد تحضیر أو خزن
 كائنات أو حیوانات  بیع أو نقل أو مسك-د1000 : الصحیة للشروط

 تقلیـع-د 500: فیھا المرخص األوقات خارج أو ممنوعة بحریة
 الملك أو العام بالطریق المزروعة األشجار جذوع قص أو األشجار
 أو المزروعة بالمساحات اإلضرار-د1000 : رخصة بدون العمومي
 أو  الضجیج من نوع أي إحداث-د 500 : الخضراء المناطق

 300: البلدیة من رخصة بدون أو المحددة األوقات غیر في الضوضاء
 لغیرا بالفضاءات أو العام بالطریق التظاھرات أو الحفالت إقامة-د

 بواجھات العنایة عدم-د 300 : رخصة بدون للغرض مخصصة
 : اإلداریة أو الصناعیة أو الحرفیة أو التجاریة أو السكنیة المحالت

 بالصیانة المشتركة الملكیة ذات أو الخاصة العقارات تعھد عدم-د 300
 : وارتفاقاتھ للطرقات العمومي بالملك العشوائي االنتصاب-د 500 :
 الكتابات أو اإلشھاریة الملصقات أو الالفتات وضع-د 1000
 و العام بالطریق الحفر بأشغال القیام-د 500 : رخصة بدون اإلشھاریة

 سرعة مخفضات  إقامة-د 1000 : رخصة بدون العمومي الملك
 عمود تھشیــم-د 500 : للطرقــات العمومي الدولة ملك على عشوائیا

 فواضل إلقاء-د 500 :كھربــاءال فوانیس تھشیم-د 1000 : كھربائــي
 إستغــالل-د 1000 : لھا المخصصة األماكن بغیر "المرجین "

 باألرصفة الملوثة  المواد إلقـــاء-د 500 : رخصـة بدون الرصیف
 ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثاني دالفصل 500 : والطرقـــات

 مركز سرئی و البلدیة الشرطة مركز رئیس و البیئیة الشرطة مكتب
                 .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون البلدي الحرس

                                                    

  بلدیة رئیس   
  المیلي  بالحبی   

------------------  
  الفحول عمیرة

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة

  أول

 بتاریخ اول تقني رتبة إلى الصغیر ذكرى السیدة ترقیة تمت لقد
20/11/2019  

  بلدیة رئیس       
  السوسي  جمال    

  

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

 یتعلق 2019 نوفمبر 20  في مؤرخ 2019   لسنة 21 عدد قرار
  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الناجحین بقائمة

 بتاریخ تقني رتبة إلى الدغبوش محسن السید ترقیة تمت
20/11/2019.  

  بلدیة رئیس       
  السوسي  جمال    

  

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

  الزیت ساقیة

  

 بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في خمؤر 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ساقیة ببلدیة برامج واضع النتداب باالختبار خارجیة مناظرة تنظیم
  الزیت

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل  
 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة في لإلنتداب باإلختبارات

  .اتبالبلدی العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

 واضعي النتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 للمترشحین العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج

 ) معادلـة شھادة أو األولى للمرحلة الجامعیة الشھادة على المحرزین
 منظرة تكوینیة شھائد أو (للمعطیات اآللیة المعالجة تقنیات اختصاص

 لم والذین المذكور اإلختصاص في أعــــــاله إلیھ المشار ستوىبالم
 األمر أحكام مراعاة مع سنة (40)سنة أربعین سنھم تتجاوز
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 السن تقدیر یتم  13/04/2006 في المؤرخ2006 لسنة1031
 إلى بالنسبة ذلك و التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى

 التسجیل ھذا تاریخ تلي التي واتسن الخمس خالل المفتوحة المناظرات
 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و

   2020 جانفي غرة یوم القصوى

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  . البلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  . شحاتالتر ختم تاریخ ـ

  . المناظرة فتح تاریخ ـ

 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم

 مع   الوصـول مضمونة رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة
 المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

  : للمناظرة الترشح عند-أ

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

  . الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة ةالشھاد من مصورة نسخة ـ
  . معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان ـ

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
  .للمترشح بالنسبة التشغیل

 مكاتب  بأحد مترسی شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
 شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم
  .باألمر للمعني القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات

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

  : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 تاریخ على یمض لم (األصل )العدلیة السوابق  سجل من مضمون ـ1
  .اشھر(03)ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2
  .اشھر (03)

  . حدیثتان سیتانشم صورتان ـ 3

  .مایعادلھا أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ 4

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

 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  .صحةلل

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 لجنة وتعتمد القرار، ھذا من ( "أ" الفقرة ) الرابع بالفصل إلیھا
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة

 في المشاركة  حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل
 ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط
  :بالخصوص اللجنة

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب ـ

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل
  : التالیة اإلختبارات

  .األولى القبول باراخت ـ

  .النھائي القبول اختبار ـ

  :یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم

I.األولى القبول إختبار :  

  . تقني موضوع حول كتابي اختبار ـ
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  . ساعات 3 ّالمدة ـ

  .2 : الضارب ـ

 حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة وجوبا اإلختبار ھذا یجرى
   المترشح اختیار

 طریق عن األولى القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم ـ
 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

   .القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني اإلختبار برنامج یضبط

II.النھائي القبول إختبار :  

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

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

  :یلي كما  والضوارب االختبار لھذا ّالمحددة المدة تضبط

  الضارب لنقاطا عدد المدة االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقــة  20  التحضیر•

  دقیقــة  20  العرض•

  دقیقــة  20  الحوار•

  (20)  والعشرون (0) الصفر بین یتراوح عدد

 اختبار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل إلى ویسند اثنین مصححین على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یترواح عدد اراختب

  .المسندین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان إن ما صورة وفي
 العدد ویكون ،آخرین اثنین ّمصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .اآلخرین للعددین لحسابيا ّللمعدل مساویا النھائي

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

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء األولى

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

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف حتت یوجد أن یمكن ال : 13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلختبارات إجراء
  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 قطعیة بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة

 المشاركـــــــة من وحرماتھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان
  . الحق إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة أو

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 لالفص
 في قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین

  :األصلیة القائمة أـ

 ترتیب حسب  المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

   : التكمیلیة القائمة ـ ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 من اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا مل والذین الناجحین المترشحین تعویض

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیـــــــــــــا المقبولیـن للمترشحین

 رئیس قبل من االعالمیة تقنیي و محللي بسلك  برامج واضعي
  .المحلیة الجماعة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة لیةالمح الجماعة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء
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 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح
 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق
 في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون
 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

  .التفاصلي الترتیب حسب

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

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل

  

   البلدیة رئیس    
  العلوش كمال     

  

  ملحـــق

 المنتمین برامج واضع النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  :العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي سلك الى

  :االولي القبول ختبارا

   تطبیقي اختبار *

   الحواسیب ھیكلة-أ

 االفتراضیة، الذاكرة الحجم، والصغیرة المتوسطة الحواسیب مكونات-
  .البرمجیات الثانویة،

 ,windows) استغالل أنظمة خصائص و أنواع : االستغالل نظام -
unix,)  

  : البرمجة لغة و بطاقیات-

  (SGBD) البرمجة لغة عمال،االست طرق البطاقیات، تنظیم*

  :النھائي القبول اختبار

  التونسي اإلداري التنظیم

  بلدیة رئیس    
  العلوش  كمال   

  

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

 بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ساقیة ببلدیة تصرف كاتب النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم
  الزیت

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في لإلنتداب باإلختبارات

  .بالبلدیات العمومیة لالدارات

 كاتب النتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 للمترشحین العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 تكوینیة شھادة معادلةأو شھادة أو الباكالوریا شھادة على حرزینالم
 المذكور اإلختصاص في أعــــــاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة
  . سنة (35) وثالثین خمسا سنھم تتجاوز لم والذین

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

  .التسجیل ھذا

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

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  . البلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  . الترشحات ختم تاریخ ـ

  . المناظرة فتح تاریخ ـ

 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم

 مع   الوصـول مضمونة رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة
 المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

  : للمناظرة الترشح عند-ت

 لبوابة اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ) ترشح استمارة-3
  (   (www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات

  . الوطنیة التعریف ةبطاق من نسخة ـ

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ
  . معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان ـ



 

  12عــــــدد   2020 فیفري 18 –– الجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة  672 صفحــة

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
  .للمترشح بالنسبة التشغیل

 مكاتب  بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
 شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم
  .باألمر للمعني القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات

 بالبلدیة المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم لتيا الملفات التقبل
  .الترشحات قائمة غلق بعد  الواردة أو المعنیة

  : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 تاریخ على یمض لم (األصل )العدلیة السوابق  سجل من مضمون ـ1
  .اشھر(03)ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من اكثر یمھتسل تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2
  .اشھر (03)

  . حدیثتان شمسیتان صورتان ـ 3

  .مایعادلھا أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ 4

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة رابت بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 لجنة وتعتمد القرار، ھذا من ( "أ" الفقرة ) الرابع بالفصل إلیھا
  .الترشح ملف ارسال ریختا لتحدید البرید ختم المناظرة

 في المشاركة  حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل
 ھذه وتتولى لمحلیةا بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط
  :بالخصوص اللجنة

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب ـ

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل
  : التالیة اإلختبارات

  .األولى القبول اختبار ـ

  .النھائي القبول اختبار ـ

  :كمایلي اإلختبارات ھذه إجراء یتم

  : األولى القبول إختبار-1

  . التونسیة باإلدارة یتعلق موضوع حول كتابي اختبار ـ

  . ساعات 3 ّالمدة ـ

  .2 : الضارب ـ

 أقصى على صفحات أربع في العربیة غةبالل وجوبا اإلختبار ھذا یجرى
 العدد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین والتؤخذ تقدیر

   األقصى

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم ـ
 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

  : النھائي القبول إختبار-2

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

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

  :كمایلي والضوارب اإلختبار ھذال ّالمحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقــة 20  التحضیر•

  دقیقــة 20  العرض•

  دقیقــة 20  الحوار•

  (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح عدد

 اختبار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل إلى ویسند اثنین مصححین على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یترواح عدد اختبار

  .المسندین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد ویكون
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 تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان ماإن صورة وفي
 ویكون اخرین، اثنین حینّمصح قبل من اإلختبــــــار إصالح إعادة
  .اآلخیرین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد

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

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي اإلختبار ءإلجرا األولى

 یتحصل لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح الیمكن :12 الفصل
 بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على
  .( والكتابي الشفاھي ) اإلختبارین مجموع إلى

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن الیمكن : 13 الفصل
 مھما مستند أي وال والمذكرات والنشریات الكتب اإلختبارات اجراء

  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر مالم نوعھ كان

 قطعیة بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة بعاتالتت عن زیادة

 المشاركـــــــة من وحرماتھ اجراھا التي اإلختبارات والغاء اإلمتحان
  . الحق اداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو قیمال قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة أو

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل
 في قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین

  :األصلیة القائمة أـ

 ترتیب حسب  المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

   : التكمیلیة القائمة ـ ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 من اإلقتضاء عند دارةاإل لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیـــــــــــــا المقبولیـن للمترشحین

 الجماعة رئیس قبل من المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب
  .المحلیة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

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

 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة اسطةبو
 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق
 في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون
 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

  .اصليالتف الترتیب حسب

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

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل

  

  بلدیة رئیس        
  العلوش  كمال      

  

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

 بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ساقیة ببلدیة متصرف النتداب باالختبار الخارجیة المناظرة تنظیم
  الزیت

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة في إلنتداب باإلختبارات

  .بالبلدیات العمومیة لالدارات

 متصرف النتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 المحرزین للمترشحین العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

 اإلجازة أو قدیم نظام (سنوات 4 + باكالوریا) االستاذیة شھادة على
 أربعین سنھم تتجاوز لم والذین أمد نظام سنوات 3 + باكالوریا

 في المؤرخ2006 لسنة1031 راألم أحكام مراعاة سنةمع (40)سنة
 التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم  13/04/2006

 الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة ذلك و التشغیل بمكتب
 المترشح تسجیل عدم صورة في و التسجیل ھذا تاریخ تلي التي سنوات

  . 2020 جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  . البلدیة
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  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  . الترشحات ختم تاریخ ـ

  . المناظرة فتح تاریخ ـ

 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع برع بعد عن ترشحاتھم

 مع   الوصـول مضمونة رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة
 المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

  : للمناظرة الترشح عند-ج

 لبوابة اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا میت ) ترشح استمارة-
  (   (www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات

  . الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ
  . معادلة بشھادة األجنبیة

  .عنوانھو المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان ـ

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
  .للمترشح بالنسبة التشغیل

 مكاتب  بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
 شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم
  .باألمر للمعني القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات

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

  : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 تاریخ على یمض لم (األصل )لعدلیةا السوابق  سجل من مضمون ـ1
  .اشھر(03)ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2
  .اشھر (03)

  . حدیثتان شمسیتان صورتان ـ 3

  .مایعادلھا أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ 4

 تثبت أشھر ثالثة من أكثر اتسلیمھ تاریخ على یمض لم طبیة شھادة ـ 5
 لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفــر المترشح أن

 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  .للصحة

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 المشار لوثائقا جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 لجنة وتعتمد القرار، ھذا من ( "أ" الفقرة ) الرابع بالفصل إلیھا
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة

 في المشاركة  حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 فصلال
 ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط
  :بالخصوص اللجنة

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  .الجدارة حسب ترشحینالم ترتیب ـ

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل
  : التالیة اإلختبارات

  .األولى القبول اختبار ـ

  .النھائي القبول اختبار ـ

  :كمایلي اإلختبارات ھذه إجراء یتم

  : األولى القبول إختبار-1

  . التونسیة باإلدارة یتعلق موضوع حول كتابي راختبا ـ

  . ساعات 3 ّالمدة ـ

  .2 : الضارب ـ

 أقصى على صفحات أربع في العربیة باللغة وجوبا اإلختبار ھذا یجرى
 العدد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین والتؤخذ تقدیر

   األقصى

 طریق عن ألوليا القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم ـ
 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

  : النھائي القبول إختبار-2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار ـ
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ
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 العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي حبالس
  .اثنین على إلیھ یسند الذي

  :یلي اكم والضوارب اإلختبار لھذا ّالمحددة المدة تضبط

  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقــة  20  التحضیر•

  دقیقــة  20  العرض•

  دقیقــة  20  الحوار•

  (20) والعشرون(0) الصفر بین یتراوح عدد

 اختبار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

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

  .ندینالمس للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان إن ام صورة وفي
 العدد ویكون اخرین، اثنین ّمصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .اآلخیرین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي

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

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء األولى

 یتحصل لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :12 الفصل
 بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على
 )والكتابي الشفاھي ( اإلختبارین مجموع إلى

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : 13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلختبارات اجراء
  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 قطعیة بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة

 المشاركـــــــة من وحرماتھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان
  . الحق إداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة أو

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل
 في قائمتین وتقترح فاھيوالش الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین

  :األصلیة القائمة أـ

 ترتیب حسب  المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

   : التكمیلیة القائمة ـ ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 من اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیـــــــــــــا المقبولیـن للمترشحین

  .المحلیة الجماعة رئیس قبل من المشترك االداري بالسلك متصرف

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح
 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق
 في الناجحین ترشحینالم قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون
 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

  .التفاصلي الترتیب حسب

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

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل

  

   البلدیة یسرئ  
  العلوش كمال  
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  ملحـــق

 الى المنتمین المتصرفین النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  :العمومیة لإلدارات المشترك االداري السلك

  :االولي القبول اختبار

  :التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار

   الوزارات مختلف مھام

  الوالیة مھام

  البلدیة مھام

   العمومیة الوظیفة ألعوان العام ساسياال النظام

  :النھائي القبول اختبار

  :حول شفاھي اختبار

  تونس في السیاسي التنظیم

   الدستور

  التشریعیة السلطة

   التنفیذیة السلطة

   القضائیة السلطة

  العامة الثقافة

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 21  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  الزیت ساقیة ببلدیة تقني النتداب خارجیة مناظرة تنظیم

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لالنتداب
        .بالبلدیات

 بالسلك تقني النتداب اراتباإلختب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 مترشحین المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سام فني شھادة:على المحرزین
 أو التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

 من تقنیة صیغة ذات علمیة شھادة أو- .لھا بمعادلتھا معترف شھادة
 أو لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي التعلیم من األولى المرحلة

 سنھم تتجاوز لم الذین و الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة
 لسنة1031 األمر أحكام مراعاة سنةمع (40)سنة أربعین
 بدایة القصوى السن تقدیر یتم و 13/04/2006 في المؤرخ2006

 المناظرات إلى بالنسبة ذلك و التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من
 في و التسجیل ھذا تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة

 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة
   2020 جانفي غرة یوم القصوى

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  . البلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  . الترشحات ختم تاریخ ـ

  . المناظرة فتح تاریخ ـ

 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم

 مع   الوصـول مضمونة رسالة اسطةبو وارسالھا الترشح استمارة
 المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

  : للمناظرة الترشح عند-ب

 لبوابة اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم  ترشح استمارة-2
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  . الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ـ

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة ـ
  . معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان ـ

 بمكات بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
  .للمترشح بالنسبة التشغیل

 مكاتب  بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة ـ
 شغل طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم
  .باألمر للمعني نیةالقانو السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد  الواردة أو المعنیة بالبلدیة
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  : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 تاریخ على یمض لم (األصل )العدلیة السوابق  سجل من مضمون ـ1
  .اشھر(03)ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون ـ2
  .اشھر (03)

  . حدیثتان شمسیتان صورتان ـ 3

  .مایعادلھا أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ 4

 تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة ـ 5
 لیمارس المفروضة ھنیةوالذ البدنیة المؤھالت فیھ تتوفــر المترشح أن

 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  .للصحة

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 لجنة وتعتمد القرار، ھذا من ( "أ" الفقرة ) الرابع بالفصل إلیھا
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة

 في المشاركة  حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل
 ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار ھاتركیبت تضبط
  :بالخصوص اللجنة

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح ـ

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة ـ

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب ـ

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : 8 الفصل
  : التالیة اإلختبارات

  .األولى القبول اختبار ـ

  .النھائي القبول اختبار ـ

  :كمایلي اإلختبارات ھذه إجراء یتم

  : األولى القبول إختبار-1

  . تقني موضوع حول كتابي اختبار ـ

  . ساعات 3 ّالمدة ـ

  .2 : الضارب ـ

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

 طریق عن األولى القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم ـ
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

   .القرار لھذا لمصاحبا بالملحق التقني اإلختبار برنامج یضبط

  : النھائي القبول اختبار-2

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

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

  :یلي كما  والضوارب االختبار لھذا ّالمحددة المدة تضبط

  الضارب   النقاط  عدد المدة اإلختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقــة 20   التحضیر•

  دقیقــة 20   العرض•

  دقیقــة 20  الحوار•

  (20) والعشرون (0) الصفر بین یتراوح عدد

 اختبار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل إلى ویسند اثنین مصححین على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یترواح عدد اختبار

  .المسندین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان ماإن صورة وفي
 ویكون اخرین، اثنین ّمصححین قبل من ختبــــــاراإل إصالح إعادة
  .اآلخیرین للعددین الحسابي ّللمعدل مساویا النھائي العدد

 عشرین على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 الفصل
  .المترشح قبول رفض األولى القبول اختبار في (20)
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 القبول اراختب في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي اإلختبار إلجراء األولى

 یتحصل لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح الیمكن :12 الفصل
 بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على
  .( والكتابي الشفاھي ) اإلختبارین مجموع إلى

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن الیمكن : 13 الفصل
 مھما مستند أي وال والمذكرات والنشریات الكتب اإلختبارات اجراء

  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر مالم نوعھ كان

 قطعیة فةبص ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة

 المشاركـــــــة من وحرماتھ اجراھا التي اإلختبارات والغاء اإلمتحان
  . الحق اداري امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر دإعدا ویتم
  .الغش محاولة أو

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل
 في قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین

  :األصلیة القائمة أـ

 ترتیب حسب  المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

   : التكمیلیة القائمة ـ ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 من اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة ئمةبالقا المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیـــــــــــــا المقبولیـن للمترشحین

  .الزیت ساقیة ببلدیة تقني

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح
 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول نةمضمو رسالة بواسطة
 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق
 في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون
 وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

  .التفاصلي الترتیب حسب

 تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (6) ستة بالقائمة عملال وینتھي
  .األصلیة بالقائمة التصریح

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل

  

   البلدیة رئیس     

  العلوش كمال     

  

  

 مدنیة ھندسة تقني رتبة في النتدابات الخارجیة المناظرة برنامج ملحق
  العمومیة إلداراتل  المشترك التقني بالسلك

  البناء : اإلختصاص

 نظام كل مزایا انجازھا، شروط – األسس أنواع مختلف ) األسس-
  ( ومساوئھ

   السقفیات – الجدران أنواع مختلف – الجدران-

   والقطع للتمدد فواصل – التطیین إعادة التطیین-

  المائي بالخلیط طالء-

  البناء في واإلختراق الثقب-

  جصیة أشغال ،والقوالب القنوات-

  الدرج-

   والحمایة التجلیز أشغال مختلف – خزفیة ومواد التجلیز-

  . ومعدني خشبي بناء ھیكل-

  .الخشبیة المصنوعات-

 آالت من بالبناء ومایتعلق اإلقفال وحدادة صناعة -الترصیص أشغال-
  . المتعفنة المیاه إلفراغ القنوات مد -عامة بصفة ومدنیة حدیدیة

  .وعاتوالبال الخنادق-



 

  679 صفحـة  2020 فیفري 18 –– الجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة  12عـــــدد 

  .السقوفات-

  .المساكة-

 – األرض لردم عتاد ) بالبناء ّالمتلقة األشغال إلنجاز یستعمل عناد-
  .( ... ذلك غیر إألى اإلسمنت لخلط عتاد – الصقالة – الرفع عتاد

 بالمیاه خاصة وآبار بالوعات خنادق : المستعملة المیاه قنوات مد-
  .المعفنة

  السقوفات أنواع مختلف-

  .المساكة حمایة ، المساكات أنواع مختلف : المساكة-

 آالت ) البناء أشغال إلنجاز معدات الصوت، عزل الحرارة، عزل-
  (اإلسمنت وخلط والصقالة الردم آالت الرفع،

  .الجدیدة المواد التقلیدیة البناء مواد-

  .والجبس الكلسواإلسمنت  وخاصیات محاسن-

  .واستعمالھ كمایتھ والباطون المالط-

  الباطون نقل اإلستعمال، كیفیة : اإلسمنت قوالب أو الساندة  كلالھیا-

  .سلفا الجاھز البناء أسالیب مختلف الجاھزسلفان البناء تقنیة-

  سلفا الجاھز الثقیل البناء-

  سلفا الجاھز الخفیف البناء-

 ( التقاسیم مختلف األمثلة، المكتوبةن األوراق ) لإلنجاز ملف تكوین-
  . سكنى عمار لتشیید أو مستشفى ةإلقام معاھد، لبناء

  العمل مراكز أھم  كلفة حول بیانات-

 ( التقاسیم مختلف األمثلة المكتوبة، األوراق ) ٌلإلنجاز ملف تكوین-
  .سكنى عمارة لتشیید أو مستشفى إلقامة معاھد، لبناء

  .العمل مراكز أم كلفة حول بیانات-

 مدارس، مكاتب، ) تالبناءا استغالل نوع باعتبار مختلفة احتیاطات-
  .( ... عرض وقاعات مستشفیات دكاكین،

  . المدنیة والھندسة المیاه مجاري ھندسة : اإلختصاص ااا

 األرض تحت المیاه طبقات ن التونسیة بالبالد المائیة الموارد-
  .( ... المطر قیاس علم ) المغائیة المیاه ومجاري

  .األرض من نةمعی مساحة على یسیل الذي الماء مقدار ) السیح-

  .للبناء القرض البناء، في الترخیص-

 بنك للسكنى، العقاریة الوكالة السكن، لتحسین الوطني الصندوق-
  .بالصناعات والنھوض بالعقارات النھوض اإلسكان،

 الجبس، الحصى، ، اإلسمنت ، الكلس البناء، مواد حول معلومات-
 استعمال ، دنوالمع الخضشب قوالب ، والباطون والكلس الرمل خلیط
  .المواد

  .التونسیة بالبالد لألتربة الفیزیائیة لآللیة الخاصیة-

  

  بلدیة رئیس      
  العلوش  كمال     
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


