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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  المرسى

البلدیة المنطقة بكامل العام بالطریق االنتصاب بمنع یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  الكرم

 ّس�د الم�راد الخط�ط نوعی�ة و ع�دد ض�بط بق�رار عل�قیت 2019 دی�سمبر 29  ف�ي مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
..................................................................2020 ل�سنة بالملف�ات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

 5 لألص�ناف المنتمین العملة الدماج مھني بامتحان یتعلق 2020 فیفري 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
...................................................................................................إدارة م�ستكتب رتب�ة ف�ي 7و6 و

  عروس بن
 باالختب�ارات الخارجی�ة المن�اظرة كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2019 ن�وفمبر 12  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 6 ع�دد قرار

......2019 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك يتقن ــدد02عــــ لالنتداب
  الھواریة

 الخارجی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ض�بط بق�رار یتعل�ق 2020 ج�انفي 16  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 2 ع�دد ق�رار
 الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات

................................................................................................................2020 س�نة بعن�وان
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 دس� الم�راد الخط�ط ونوعی�ة ع�دد ض�بط بق�رار یتعل�ق 2020 ج�انفي 16  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 3 ع�دد ق�رار
 الم�شترك التقن�ي بال�سلك (مدنی�ة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن شغورھا

...................................................................2020 سنة بعنوان الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات 
 النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة ف�تح بقرار یتعلق 2020 جانفي 16  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
..2020 سنة بعنوان  الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني

  الزریبة
 الـداخـلـی�ـة الـمـنـاظ�ـرة تـنـظـی�ـم كـیـفـی�ـة ب�ضـبـط یتعل�ق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 بلدی�ة لـفـائ�ـدة الـعـمـومـی�ـة ل�إلدارات الـمـ�شتـرك اإلداري ّبـال�سـلـك ّمـتـصـرف رتبـة إلـى لـلـتـرقـیـة ّبـالـملـفـات 
............................................................................................................................ةالزریب����������

 لـلـتـرقـی�ـة ّبالـمـلـف�ـات داخـلـی�ـة مـنـاظ�ـرة بفـتـح یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 الـزریـب�ـة بـلـدی�ـة لـفـائ�ـدة الـعـمـومـی�ـة ل�ـإلدارات الـمـ�شـتـرك اإلداري ّبـالـسـلـك ّتــصــرف كــاتـب  رتـبـة إلـى

...........................................................................................................2020 ن��ـةسـ بـعـن��ـوان
 لـلـتـرقـی�ـة ّبالـمـلـف�ـات داخـلـی�ـة مـنـاظ�ـرة بفـتـح یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بـعـن�ـوان الـزریـبـة بـلـدیـة لـفـائـدة الـعـمـومـیـة لـإلدارات الـمـشـتـرك اإلداري ّبـالـسـلـك ّمـتـصـرف  رتـبـة إلـى

.....................................................................................................................2020 سـن����ـة
 الـداخـلـی�ـة الـمـنـاظ�ـرة تـنـظـیـم كـیـفـیـة بضـبـط یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بلدی�ة لـفـائ�ـدة الـعـمـومـی�ـة ل�إلدارات االعالمی�ة وتقنی�ي ّمحلل�ي بـسلـك ّمـحـلـل  رتبـة إلـى لـلـتـرقـیـة ّبـالـملـفـات 
...........................................................................................................................الزریب������������ة

ّ ســد الـمـراد الــخــطــط ونـوعــیـة عــدد بضــبـط یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بـلـدی�ـة لـفـائ�ـدة 2020 سـن�ـة بـعـن�ـوان ّبـالـمـلـفـات لـلـتـرقـیـة الـداخـلـیـة الـمـنـاظـرات طـریـق عـن شـغـورھـا 

.........................................................................................................................الـزریـب�����������ـة
 ةالـداخـلـی�ـ الـمـنـاظ�ـرة تـنـظـیـم كـیـفـیـة بضـبـط یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 لـفـائـدة الـعـمـومـیـة لإلدارات الـمـشترك اإلداري ّبـالسـلـك ّتــصــرف كــاتـب  رتبـة إلـى لـلـتـرقـیـة ّبـالـملـفـات 
.....................................................................................................................الزریب���ة بلدی���ة

  الجبل رأس
 ف�ي ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقــــرار یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني ّبالسلك تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة بتنظیم الخاص بالملحق ّیتعلق 2020 فیفري 26

..........................................................................................................................العمومیّ�����������ة
  مكثر

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق   بقرار یتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
....................................المحلیة بالجماعات یةالعموم لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى

 بفتح یتعلق  2019 اكتوبر غرة في مؤرخ  بقرار یتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 بالجماع�ات العمومی�ة ل�الدارات الم�شترك االداري بال�سلك ت�صرف كات�ب رتبة الى للترقیة بالملفات داحلیة مناظرة

............................................................................................................................محلی�����������ةال
  ىالكبر القلعة

 واللوحات الالفتات بواسطة اإلشھار معلوم بضبط یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 المعلقة او المنزلة او البارزة او المثبتة والالفتات والعارضات والستائر والعالمات التجاریة الصبغة ذات االشھاریة
 في المربع للمتر دینار 500 بمبلغ المختلفة والمھن والصناعة للتجارة المعدة المحالت واجھات وعلى العام بالطریق

...................................................................اإلشھاریة للمؤسسات بالنسبة 1 رقم الوطنیة بالطریق السنة
 إلى الجامع باب ساحة من التاكسیات محطة بتغییر یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

..............................................................................................ش�اكر الھ�ادي ب�نھج الجدی�د المق�ر
......التوق�ف و الوق�وف ممن�وع عالم�ات بتركی�ز یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
.....األنھ�ج و بالشوارع سرعة مخفضات بتركیز یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
...................................ق�ف عالم�ات بتركیز یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
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 معل�وم و ال�شبكات بمختل�ف ال�ربط معل�وم ب�ضبط یتعل�ق 2020 فیف�ري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
........................................................................................الطرق�ات إص�الح م�صاریف اس�ترجاع

ھالل قصر
 لزم�ة ع�روض ف�تح نتیج�ة عل�ى بالم�صادقة یتعل�ق 2020 فیف�ري 18  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 2 ع�دد مداوالت
....................................................................................................2020 ل��سنة البل��دي الم��سلخ

  شیحیة
 م�ن  عملة النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد ارقر

.....................................................................................................2020 سنة بعنوان األولى الوحدة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  

  مرسىال

  

 بمنع یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  البلدیة المنطقة بكامل العام بالطریق اإلنتصاب

 بالطریق اإلنتصاب بمنع یتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ قرار
   البلدیة المنطقة بكامل العام

  : ّاإلطالع بعد ، المرسى بلدیة رئیس ّإن 

 ماي 29 في ّالمؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  ،  المحلیّة الجماعات ّبمجلة ّالمتعلق 2018

 بلدیّة بإحداث ّالمتعلق 1912 أفریل 06 في ّالمؤرخ األمر وعلى
  ، المرسى

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلـى
  .2019 نوفمبر 04 اإلثنین یـــــــوم المنعقــــــــــدة

  یلــي مــا ّررقـ 

 المنطقة بكامل العام ّبالطریق اإلنتصاب ّباتا منعا ُیمنع :ّاألول الفصل
 أو تجاري نشاط ّأي ممارسة و مختلفة منتوجات عرض و البلدیّة
 الغرض في بلدي ترخیص على الحصول دون صناعي أو حرفي

   الصحیّــــــــــة ّالشروط ُیراعــــي

  . العام ّالطریق و یفّالرص مستعملي سالمة و راحة و

 لھذه المخالفة و المعروضة المختلفة المنتوجات ُتحجز :ّالثاني الفصل
  . البلدي الحجز بمستودع ُتودع و ّالتراتیب

ّتوظف :ّالثالث الفصل  ھذه لمخالفة دینارا 120 قدرھا مالیّة خطیّة ُ
ّیحرر و التراتیب  وكیل السید إلى ُیرسل جنحة محضــــر شأنھا في ُ

  . بتونس اإلبتدائیة بالمحكمة مھوریةالج

 ّالشرطة فریقي رئیسي و للبلدیة العام الكاتب السادة :ّالرابــــع الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ ّمكلفون البلدیّة ّالشرطة و البیئیّة

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل ُیجرى :الخامس الفصل
   المحلیّة للجماعات ّالرسمیّة

                                 
                                 

  البلدیة رئیس    
     بوراوي  معز   

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

  الكرم

 یتعلق 2019 دیسمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 طریق عن شغورھا ّسد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بقرار

  2020 ةلسن بالملفات الداخلیة المناظرة

 یتعلق 2019 دیسمبر 30 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس قـــرارمن
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

   الكرم بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة

  الكـــــــــــرم بلدیة رئــــیس إن

  ، الدستور على االطالع بعـــد    

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

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق
 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 و1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة ــدد834عــ األمر على و
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
   2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و-
 اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
  . 2009 جانفي 21
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 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و-
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
   . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة

 2001 أفریل 18 في المؤرخ 2001 لسنة 850 عدد األمر على و-
  .الكرم بلدیة بإحداث المتعلق

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب على و
  . الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق  2012

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر على و
  .أعضائھا و مةالحكو رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 جویلیة 09 بتاریخ بالكرم البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  لھ رئیسا العیوني فتحي األستاذ وانتخاب 2018

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق

  یلــــي ما قــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط -  : وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  : التالي النحو على الكرم بلدیة

  2020 دیسمبر 30 في الكرم                                  

                                               

  بلدیة رئیس 
   العیوني  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة في 7و6و5 لألصناف المنتمین العملة الدماج مھني بامتحان
  إدارة مستكتب

 بفتح یتعلق 2020 فیفري 17 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس منار قر  
 رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
   2020 سنة بعنوان الكرم

  الكـــــــــــرم بلدیة رئــــیس ّإن

  ، الدستور على االطالع بعـــد 

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

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق
 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 1985 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و
   الموظفین إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق و

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة ــدد834عــ األمر على و
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و  تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة

2012.  

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

 المتعلق 2020 جانفي 17 في المؤرخ الكرم بلدیة رئیس قرار على و
 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان تنظیم كیفیة بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5
  2020 سنة بعنوان الكرم بلدیة لفائدة العمومیة

  یلــــي ما قــرر

 و 2020 أفریل 16 یوم لفائدتھا و الكرم ببلدیة یفتح -  : األول الفصل
 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني نامتحا الموالیة األیام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة

  03 ب شغورھاّ سد المراد الخطط عدد ّحدد : 2 الفصل

  2020 مارس 16 یوم ّالترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس  
   العیوني  فتحي
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  عروس بن

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 تقني ــدد02عــــ لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة كیفیة بضبط
 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   2019 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  لدستور،ا على االطالع بعد

 ماي 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018

 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق
 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 بن بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس

 1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 االنتدابات مناظرات في كةبالمشار خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق

 اوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة
1992.  

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 االمر على و
 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات و لالنتداب
  .العمومیة االدارات

 أوت 27 في المؤرخ  2016 لسنة 107 عدد رئاسيال األمر على و
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیـــــة المتعــــــــــــــــــلق 2016

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

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و 
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیــــات و صیغ بضبط المتعلق

  .بالبلدیات 

   یلـــي مـــا قـــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا  یضبط :  االول الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقني ــدد02عــــ لالنتداب باالختبارات

 النحو 2019 سنة انبعنو عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
  :التالي

 لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح  :الثاني الفصل
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني ــدد02عــــ

  :على المحرزین للمترشحین 2019 سنة بعنوان عروس بن

 تللدراسا العلیا المعاھد قبل من مسندة سامي فني شھادة -1
 التكنولوجیة و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

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

 یتجاوز لم الذین و الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة -2
 المؤرخ 2006 لسنة 1031 االمر أحكام مراعاة مع سنة 40 سنھم

 تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و 2006 أفریل 13 في
 مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و التشغیل بمكتب التسجیل

 بھا تقتح التي السنة من جانفي غرة یو القصوى السن تقدیر یتم تشغیل
  .منتاظرة

 من بقرلر اعاله إلیھا الشارة الخارجیة المناظرة تحتف  :الثالث الفصل
  :الفرلر ھذا یضبط و البلدیة رئیس

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة ختم تاریخ-

  المناظرة فتح تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ثم للغرض المعد نيااللكترو الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة ارسالھا و الترشح استمارة سحب

 و المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون

  :للمناظرة الترشح عند-أ

 لبوابة االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح استمارة-1
   www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-
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 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-
  معادلة بشھادة االجنبیة

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة تخدما انجاز تثبت شھادة-
 طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل
 ختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم للشغل

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

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

  :المناظرة في النجاح بعد -ب

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

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

  .حدیثتان شمسیتان صورتان-3 

  عدلھا ما أو العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-4 

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

  .للصحة عمومیة مؤسسة قبل من یةالجمھور تراب بكامل وظیفتھ

 عن یصل لم ترشح مطلب من كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید طریق
 تعتمد و القرار، من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق

  .لترشحا ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :السادس الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة

 لجنة اعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :السابع الفصل
 تتولى و المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  المناظرة في المشاركة لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  الشفاھیة و الكتابیة االختبارات سیر على االشراف و الملفات دراسة-

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب-

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 االختبارین على إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :االثامن الفصل
  :التالیین

  .االولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

I.األولي القبول اختبار:  

  تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  ساعات 03 :المدة-

  2 :الضارب-

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

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین رشحینالمت اعالم یتم و-
 اجراء بمكان اإلدارة مقر في االعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .تاریخھ و النھائي القبول اختبار

II.النھائي القبول اختبار:  

 تلیھ القرار بھذا الملحق برنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 طریق عن السؤال اختیار یقع ،المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة
 العدد یقسم السؤال ابدال في المترشح رغب إذا ما صورة في و السحب

  .اثنین على إلیھ یسنج الذي

  :یلي كما الضوارب و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  الضاربط                  النقا عدد      المدة      االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة 20  التحضیر•

  دقیقة 20   العرض•

  دقیقة 20    الحوار•

  1(20) العشرین و (0) الصفر بین تراوحعدد 

 اختیار حسب الفرنسیة او العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و
  .المترشح

 إلى یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض :التاسع الفصل
  .(20) ینالعشر و (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل

  .المسندین للعددین الحسابي  للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و

 تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان ما صورة في و
 العدد یكون و اخرین، اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح إعادة

     .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6)الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :العاشر الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین
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 اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم :عشر الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار جراء ال االولي القبول

 لم أن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :عشر االثاني الفصل
 االقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل
  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر آو مترشحین تحصل غذا و
  .سنا كبرھم ال االولویة تكون االختبارات

 طیلة ینالمترشح تصرف تحت بوجد أن یمكن ال :عشر الثالث الفصل
 اي ال و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات اجراء مدة

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

 بصفة ضبطھ تم عش محاولة أو غش عنكل ینتج :عشر الرابع الفصل
 من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة
 لمدة المشاركة من اجراھا التي االختبارات الغاء و ناالمتحا قاعة

  .الحق اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (05) خمس

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا یتم و   

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد یتم و  
   .الغش محاولة او الغش

 تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :شرع الخامس الفصل
 تقترح و الشفاھي و الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین

  :األصلیة القائمة-أ

 حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تتضمن
 في و المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل اطبق الجدارة ترتیب
  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود

  :التكمیلیة القائمة  -ب

 عدد من التقدیر أقصى على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 من االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم لذینا و الناجحین المترشحین تعویض

 القائمة و االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر السادس الفصل
 النتدب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

 رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین
   .المحلیة الجماعة

 بالقائمة بتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم :عشر السابع الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء و األصلیة

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء بعد و    
 المتخلفین على التنبیھ االدارة تتولى االصلیة، بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم بان بالتسلیم شعاراال مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة

 او یوما (15) عشر خمسة اقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق
 الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون

 و التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في
  .التفاضلي الترتیب حسب ذلك

 من تقدیر اقصى على أشھر (6) ستة التكمیلیة ةبالقائم العمل ینتھي و
  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر :عشر الثامن الفصل
  .التونسیة

                     

  بلدیة رئیس 
  المزوغي  دمحم

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

  

  الھواریة

  

 بقرار یتعلق 2020 انفيج 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط

 العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)
  2020 سنة بعنوان الھواریة بلدیة لفائدة

 یتعلق 2020 جانفي 17 في مؤرخ الھواریة بلدیة رئیس من قـــــرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة یمتنظ كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)
  .الھواریة بلدیة لفائدة

  الھواریة بلدیة رئیس إن

  ، التونسیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى-
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 سنةل 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 1966 أفریل 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق
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 1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229عدد األمر وعلى
       مناظرات في بالمشاركة خاصة استثانئیة بأحكام المتعلق

 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد ألمربا المتمم الخارجیة االنتداب 
  .1992 أوت 28

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات

  ،2009 جانفي 21

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

 اإلدارات تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب
   ، العمومیة

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
    إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  . المحلیة الشؤون وزیر السید 

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

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

 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
    كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق

 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا
  في لالنتداب التكوین مراحل الى الدخول مناظرات أو الخارجیة

   . العمومي القطاع

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

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات

 المنعقدة للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
   .30/08/2018 بتاریخ

 بعنوان علیھا والمصادق البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى
   .2020سنة

 المتعلق 17/01/2020 في المؤرخ الھواریة بلدیة رئیس قرار وعلى
   ھندسة اختصاص)تقني نتدابال باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة
  .2020 بعنوان

  :یلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل 
 بالسلك  (مدنیة ھندسة اختصاص)تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  . الھواریة ببلدیة العمومیة إلدارات ل المشترك التقني

 التقني بالسلك تقني النتداب الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
   : على المحرزین المترشحین العمومیة لإلدارات المشترك

 التكنولوجیة للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسلمة سام تقني شھادة-1
 شھادة أو والتكنولوجیة التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو

    . لھا بمعادلتھا معترف

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

  .الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو-2

 القصوى السن تقدیر ویتم (40) سنة أربعین سنھم تتجاوز لم والذین  
   المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من ةبدای

 وفي . التسجیل ھذا تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة
 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة

  المناظرة، فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 استثناء المحددة القصوى السن المترشح تجاوز صورة في ویمنح
 2006لسنة 1031عدد األمر ألحكام طبقا المناظرة في المشاركة

  . أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13 في المؤرخ

 من بقرار أعاله إلیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط الھواریة بلدیة رئیس

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ، المناظرة فتح تاریخ-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة 
 المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ شعاراإل

  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون

  : للمناظرة الترشح عند-أ

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

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -2            

 إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -3           
  . معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد
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 المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -4           
  . وعنوانھ

 رسیمت شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة -5           
   بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب بأحد

 في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب 
    القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

 مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال . باألمر للمعني القصوى
 قائمة غلق بعد الواردة أو الھواریة ببلدیة المركزي الضبط ببمكت

    . الترشحات

  : المناظرة في النجاح بعد-ب   

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

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم ( االصل) والدة مضمون-2
   أشھر ثالثة

   حدیثتان شمسیتان صورتان-3

   یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لالصل مطابقة نسخة-4

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

 یةعموم 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

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

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

  .لمناظرةا

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف:7 الفصل
   من وباقتراح والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى الھواریة بلدیة

   المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

   والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة-

   الجدارة حسب المترشحین ترتیب-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 على أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل :8 الفصل   
  : التالیین االختبارین

   االولي القبول اختبار-   

   النھائي القبول اختبار-    

  : یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  I االولي القبول اختبار :   

   تقني موضوع حول كتابي اختبار-   

   ساعات3: المدة-   

  2: الضارب -   

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة او ةالعربی باللغة االختبار ھذا یجرى  
  . المترشح

 طریق عن األولى القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم ویتم  
    إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن او فردیة مكاتیب

   . وتاریخھ النھائي القبول اختبار 

  . ارالقر لھذا المصاحب بالملحق  األولي االختبار برنامج یضبط 

II – النھائي القبول اختبار:   

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

   السحب

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

   : یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة دةالم تضبط 

  : شفاھي اختبار :ّالمدة و االختبار نوعیة

  دقیقة20 :التحضیر-

  دقیقة20 :العرض-

  دقیقة20 :الحوار- 

  (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد :النقاط عدد

  1 :الضارب عدد

 اختیار سبح الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
        المترشح

 كل إلى ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض :9 الفصل
     العدد ویكون (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار
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 إن ما صورة وفي المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي
   إصالح إعادة تتم نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان

 مساویا النھائي العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار
  . األخیرین للعددین الحسابي للمعدل

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

 القبول باراخت في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم :11 الفصل
   الشفاھي االختبار إلجراء االولي

 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :12 الفصل 
   األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على

  .(والكتابي الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد ان یمكن ال :13 الفصل 
    مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء

   ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما 

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

 لمدة المشاركة من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان  
  . الحق إداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (05)

 دادإع ویتم لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم 
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن قبل من مفصل تقریر

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

   : نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین

   :االصلیة القائمة-أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود  

  : التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من قدیر اقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم  
 االقتضاء عند االداراة لتمكین األصلیة القائمةب المسجلین المترشحین

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض  من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط:16 الفصل  
   بالسلك تقني النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  . البلدیة رئیس قبل من العمومیة إلداراتل المشترك التقني 

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح الھواریة بلدیة تقوم:17 الفصل 
 ثالثون اجل انقضاء  وبعد. عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین
 بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30)
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة ،تتولى األصلیة
 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول

 للتسمیة رافضین یعتبرون  أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل
 تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون

   التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین

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

  . التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر:18 الفصل 

                                                                                
                      

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

  

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

 بقرار یتعلق 2020 جانفي 16  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط

 بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة
 سنة بعنوان الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل  المشترك التقني

2020  

 یتعلق  2020 جانفي 17 في مؤرخ الھواریة بلدیة رئیس من قـــــرار
 مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة
 سنة بعنوان الھواریة بلدیة لفائدة عمومیةال لإلدارات  المشترك التقني

2020.  

  الھواریة بلدیة رئیس إن

  ، التونسیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد 

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

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

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

 1966 أفریل 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق

 1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229عدد األمر وعلى
 االنتداب تمناظرا في بالمشاركة خاصة استثانئیة بأحكام المتعلق

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة
1992  

 1999 لأفری 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق
 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات

  ،2009 جانفي 21

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

 اإلدارات تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات تدابلالن
   ، العمومیة

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
 السید  إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  . المحلیة الشؤون وزیر

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

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

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

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات

 المنعقدة للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى
   .30/08/2018 بتاریخ

 بعنوان علیھا والمصادق البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات علىو
   2019 /30/11 بتاریخ البلدي المجلس ومداولة 2020سنة

  .2020 لسنة البلدیة میزانیة على بالمصادقة المتعلقة

   .الھواریة بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور وعلى

  :یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد خططال ونوعیة عدد یضبط:األول الفصل
 التقني بالسلك  تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة طریق

 سنة بعنوان الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك
   : التالي النحو على2020

   : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /1  

  تقني :الرتبة

  01 :2020 لسنة غورھاش سد المراد الخطط عدد

  باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن%100 :التسدید طرق

 :باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد
01  

                                                                          
  17/01/2020 :في الھواریة 

       

  بلدیة رئیس 
  األسطا  فھمي

  

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

 بقرار یتعلق 2020 جانفي 16  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة فتح

 الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة
  2020 سنة بعنوان

 یتعلق  2020 جانفي 17 في مؤرخ اریةالھو بلدیة رئیس من قـــــرار
 ھندسة اختصاص)  تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك (مدنیة
  .2020 سنة بعنوان

  الھواریة بلدیة رئیس إن

  ، التونسیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 عجمی وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 1966 أفریل 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق



 

  913صفحـة   2020 فیفري 28 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   15عـــــدد 

 1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229عدد األمر وعلى
 االنتداب  مناظرات في المشاركةب خاصة استثانئیة بأحكام المتعلق

 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة
1992.  

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق
 في مؤرخال 2009 لسنة 114عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات

  ،2009 جانفي 21

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

 اإلدارات تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب
   ، العمومیة

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
    إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  . المحلیة الشؤون وزیر السید 

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

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

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

 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط علقةالمت األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات

 المتعلق 17/01/2020 في المؤرخ الھواریة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالسلك  تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  .العمومیة لإلدارات  المشترك التقني

 المنعقدة للبلدیة رئیس خابانت إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى
    .30/08/2018 بتاریخ

  :یلي ما قرر

 2020 أفریل 30 یوم ولفائدتھا الھواریة ببلدیة یفتح:األول الفصل
 بالسلك  تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واالیام
 سنة بعنوان الھواریة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني

2020.  

   . واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

    2020 مارس 31 یوم الترشحات ختم یقع:3 الفصل

                                                                                
  17/01/2020 :في الھواریة 

   

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

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

  

  بةالزری

  

 بضـبـط یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلـى لـلـتـرقـیـة ّبـالـملـفـات  الـداخـلـیـة الـمـنـاظـرة تـنـظـیـم كـیـفـیـة

 الـعـمـومـیـة لإلدارات الـمـشتـرك اإلداري ّبـالسـلـك ّمـتـصـرف رتبـة
  الزریبة بلدیة لـفـائـدة

  ، ـزریـبـةال بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد  

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

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

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

 بإحداث ّوالمتعلق 1980 ماي 07 في ّالمؤرخ 515 عدد األمر وعلى
  .الزریبة بلدیة

 1998 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري ّبالسلك الخاص األساسي ّالنظام بضبط ّالمتعلق

 ّوخاصة ّتممتھ أو ّنقحتھ التي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 واألمر 2008 مارس 04 في ّالمؤرخ 2008 لسنة 559 عدد األمر
  ، 2012 أكتوبر 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

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



 

  15عــــــدد   2020 فیفري 28 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   914صفحــة 

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

 مارس 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط ّلمتعلقا 2019
  ، بالبلدیات

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة ّالمحلیة الشؤون وزیر السیّد منشور وعلى
 وآلیات صیغ بضبط ّالمتعلقة األحكام تطبیق حول 2019 سبتمبر

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب

  :یــــــــلــــــــي مـــــــــــا ّقـــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة ّتنظم   :األول الــفــصـل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّمـتـصرف

  .القرار ھذا

 للترقیة ّبالملفات الداخلیة للمناظرة ّیترشح أن مكن  :الثاني الــفــصـل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّمـتـصرف رتبة إلى

 (5) شرط فیھم ّوالمتوفر المترسمون اإلدارة ملحقو أعاله إلیھا المشار
  .ّالترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار ّبالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الــفــصـل
 إلى ّبالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الزریبة لدیةب رئیس من بقرار
  .سواھم دون الزریبة بلدیة

  :القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -  

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة ّالمترشحین على یجب  :الرابع الــفــصـل
 بالوثائق مصحوبة الزریبة بلدیة لدى ّترشحھم بمطال یودعوا أن

  :ّالتالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون ّالمترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  .الحالیة الرتبة في ّالمترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إداریة حالة ألخر ّالضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 (5) الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
  .إدارة ملحق رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد بعد یصل ّترشح مطلب كل وجوبا ویرفض 
  .ّالترشحات

 المشار الداخلیة ناظرةالم لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الــفــصـل -
  .والبیئة ّالمحلیة ّالشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھا

  :بالخصوص اللجنة ھذه ّوتتولى

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

  .الغرض في ّالمحددة للمقاییس طبقا ّالمترشحین وترتیب ّالملفات تقییم -

 .قبولھم یمكن الذین ّالمترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد ّللمترشح المباشر الرئیس ّیتولى  :السادس الــفــصـل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا رالمشا الداخلیة المناظرة لجنة ّتتولى  :السابع الــفــصـل
  :ّالتالیة للمقاییس طبقا المعروضة ّالملفات تقییم

  .ّللمترشح العامة األقدمیة -

  .ّللمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
  .إدارة ملحق رتبة في التسمیة

  .اظبةوالمو السیرة

 إلیھ والمشار ّللمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
 أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن.أعاله 6 بالفصل

 ّالخاصة الضوارب وتضبط ّالمترشح رتبة وخصوصیة تتالئم
 عدد مقییاس ّكل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

  .(20) العشرینو (0) بین یتراوح

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة ّتتولى  : الثامن الــفــصـل 
 ّالمترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة ّالملفات
 حالة وفي علیھا ّالمتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 أقدمیتھم وتتسا وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
 .ّسنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین ّالمترشحین قائمة تضبط  :التاسع الــفــصـل -
 لجنة من وباقتراح الزریبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة



 

  915صفحـة   2020 فیفري 28 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   15عـــــدد 

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :العاشر الــفــصـل -
 اإللكتروني والموقع ّالمحلیة للجماعات اإللكترونیة ّوابةوبالب ّالمحلیة
  .للبلدیة

  بلدیة رئیس 
  عمر بن ابراھیم

  

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

 بفـتـح یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 كــاتـب  رتـبـة إلـى لـلـتـرقـیـة ّبالـمـلـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة

 الـعـمـومـیـة لـإلدارات الـمـشـتـرك اإلداري لـكّبـالـسـ ّتــصــرف
  2020 سـنـة بـعـنـوان الـزریـبـة بـلـدیـة لـفـائـدة

  ، الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد

 ماي 09 في ّالمؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .ّالمحلیة اتالجماع ّمجلة بإصدار ّالمتعلق 2018

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

 ّالنصوص جمیع وعلى اإلداریة ّالصبغة ذات العمومیة ّوالمؤسسات
 ّؤرخالم 2011 لسنة 89 عدد المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو ّنقحتھ ّالتي
  ، 2011 دیسمبر 23 في

 1998 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط ّالمتعلق

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

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

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

 مارس 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط ّمتعلقال 2019
  ، منھ ّالرابع الفصل ّوخاصة بالبلدیات

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة ّالمحلیة الشؤون وزیر السیّد منشور وعلى
 وآلیات صیغ بضبط ّالمتعلقة األحكام تطبیق حول 2019 سبتمبر

  ، بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب

 2020 جانفي 10 في ّالمؤرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط ّالمتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّتـصـرف كـاتـب
  ، 2020 سنة بعنوان الزریبة بلدیة

 2020 نفيجا 10 في ّالمؤرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 تبة ر إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط ّالمتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّتـصـرف كـاتـب

  ، 2020 سنة بعنوان الزریبة بلدیة

  :یــــــــلــــــــي مـــــــــا ّقــــــــــــرر

 أفـریـل 10 یوم ولفائدتھا الزریبة دیةببل تفتح  :األول الــفــصـل -
 كـاتـب رتبة إلى للترقیة ّبالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّتـصـرف
2020.  

 شـغـورھـا ّسـد الـمـراد الـخـطـط عـدد ّحـدد  :الثاني الــفــصـل -
  .(1) واحدة ّبـخـطـة

  .2020 مارس 09 یوم ّالتـرشحات ختم یقع  :الثالـث الــفــصـل -

  

  بلدیة رئیس  
  عمر بن ابراھیم

  

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

 بفـتـح یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ّمـتـصـرف  رتـبـة إلـى لـلـتـرقـیـة ّبالـمـلـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة
 بـلـدیـة لـفـائـدة الـعـمـومـیـة لـإلدارات الـمـشـتـرك إلداريا ّبـالـسـلـك
  2020 سـنـة بـعـنـوان الـزریـبـة

  ، الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد

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

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

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

 1998 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري ّبالسلك الخاص األساسي ّالنظام بضبط ّالمتعلق
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 ّوخاصة ّتممتھ أو ّنقحتھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
  ، 2012 أكتوبر 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر

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

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

 مارس 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط ّتعلقالم 2019
  ، منھ ّالرابع الفصل ّوخاصة بالبلدیات

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة ّالمحلیة الشؤون وزیر السیّد منشور وعلى
 وآلیات صیغ بضبط ّالمتعلقة األحكام تطبیق حول 2019 سبتمبر

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب

 2020 جانفي 10 في ّالمؤرخ الزریبة بلدیة یسرئ قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط ّالمتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّمـتـصـرف
  ، 2020 سنة بعنوان الزریبة

 2020 جانفي 10 في ّالمؤرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 تبة ر إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط ّالمتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّمـتـصـرف
   ، 2020 سنة بعنوان الزریبة

  :یــــــــلــــــــي مـــــــــا ّقــــــــــــرر

 أفـریـل 10 یوم ولفائدتھا الزریبة ببلدیة تفتح  :األول الــفــصـل -
 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّمـتـصـرف
2020.  

 شـغـورھـا ّسـد الـمـراد الـخـطـط عـدد ّحـدد  :الثاني الــفــصـل -
  .(1) واحدة ّبـخـطـة

  .2020 مارس 09 :یوم ّالترشحات ختم یقع  :الثالـث لالــفــصـ -

  

  بلدیة رئیس  
  عمر بن ابراھیم

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

 یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ّبـالـملـفـات  الـداخـلـیـة الـمـنـاظـرة تـنـظـیـم كـیـفـیـة بضـبـط

 االعالمیة وتقنیي ّمحللي ـكبـسل ّمـحـلـل  رتبـة إلـى لـلـتـرقـیـة
  الزریبة بلدیة لـفـائـدة الـعـمـومـیـة لإلدارات

  ، الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد               

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

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

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

 بإحداث ّوالمتعلق 1980 ماي 07 في ّالمؤرخ 515 عدد األمر وعلى
  ، الزریبة بلدیة

 1999 فیفري 15 في ّالمؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 االعالمیة وتقنیي ّمحللي بسلك الخاص األساسي ّالنظام بضبط ّالمتعلق

 2009 سنةل 112 عدد باألمر ّوالمنقح ّالمتمم العمومیة لإلدارات
  ، 2009 جانفي 21 في ّالمؤرخ

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

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

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

  ، بالبلدیات

  :یــــــــلــــــــي مـــــــــــا ّقـــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة ّتنظم  :األول الــفــصـل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات عالمیةاإل وتقنیي ّمحللي بسلك ّمحلل

  .القرار ھذا

 للترقیة ّبالملفات الداخلیة للمناظرة ّیترشح أن یمكن  :الثاني الــفــصـل
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي ّمحللي بسلك ّمحلل رتبة إلى

 فیھم ّوالمتوفر رتبھم في ّالمترسمون البرامج واضعو أعاله إلیھا المشار
 ختم تاریخ في ّالرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (5) شرط

  .ّالترشحات

 أعاله إلیھا المشار ّبالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الــفــصـل
 إلى ّبالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الزریبة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون الزریبة بلدیة

  :القرار ھذا ویضبط
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  المناظرة فتح تاریخ -

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة ّالمترشحین على یجب  :الرابع الــفــصـل
 بالوثائق مصحوبة الزریبة بلدیة لدى ّترشحھم مطالب یودعوا أن

  :ّالتالیة

 العسكریةو المدنیة للخدمات ّالالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص -
 قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون ّالمترشح بھا قام التي اإلقتداء عند

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس

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

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

 للمعني إداریة حالة ألخر ّالضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  .باألمر

  .العلمیة ّالشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات ّالمتعلقة القرارات من نسخ -
 (5)الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة ّالسابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة خنس -
  .برامج واضع رتبة في ّالتسمیة منذ اإلدارة قبل من ّالمنظمة ّالتكوین

 ّالترشحات ختم تاریخ بعد بعد یصل ّترشح مطلب كل وجوبا ویرفض 
 تاریخ معرفة على دلیال ّالضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون

  .اإلرسال

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الــفــصـل  
  .والبیئة ّالمحلیة ّالشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھا

  :بالخصوص اللجنة ھذه ّوتتولى

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

  .الغرض في ّالمحددة یسللمقای طبقا ّالمترشحین وترتیب ّالملفات تقییم -

  .قبولھم یمكن الذین ّالمترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد ّللمترشح المباشر ّالرئیس ّیتولى  :السادس الــفــصـل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

  :یلي كما ّالمترشحین ّملفات تقییم مقاییس تضبط  :السابع الــفــصـل

  .ّللمترشح ّالعامة األقدمیة -

  .ّللمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .ّللمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو ّالمنظمین والملتقیات التكوین -
  .المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل

  .والمواظبة ّلسیرةا -

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

 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس ّكل إلى وسیند
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس ّالخاصة الضوارب وتضبط

 تقییم أعاله إلیھا لمشارا المناظرة لجنة ّتتولى  : الثامن الــفــصـل 
 ّالمترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة ّالملفات
 ّتحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تكون ّالنقاط من المجموع نفس على ّمترشحین ّعدة أو ّمترشحان
 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .ّسنا ألكبرھم

 المناظرة في المقبولین ّالمترشحین قائمة تضبط  :التاسع الــفــصـل
 لجنة من وباقتراح الزریبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات ّالرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :العاشر الــفــصـل
 اإللكتروني والموقع ّالمحلیة للجماعات یةاإللكترون ّوبالبوابة ّالمحلیة
  .للبلدیة

  

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 عـن شـغـورھـا  ّســد الـمـراد الــخــطــط ونـوعــیـة عــدد بضــبـط
 بـعـنـوان ّبـالـمـلـفـات قـیـةلـلـتـر الـداخـلـیـة الـمـنـاظـرات طـریـق

  الـزریـبـة بـلـدیـة لـفـائـدة 2020 سـنـة

  ، الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد 

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

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

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

 1998 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط ّالمتعلق

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

 1999 فیفري 15 في ّالمؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 اإلعالمیة وتقنیي ّمحللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط ّالمتعلق

 في ّالمؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر ّالمتمم العمومیة لإلدارات
  ، 2009 جانفي 21

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

 ّوخاصة ّتممتھ أو ّنقحتھ التي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
  ، 2009 جانفي 21 في ّالمؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر

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

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

 مارس 22 في ّالمؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط ّالمتعلق 2019
  ، منھ ّالرابع الفصل ّوخاصة بالبلدیات

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة ّالمحلیة ونالشؤ وزیر السید منشور وعلى
 و صیغ بضبط ّالمتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  .ّالملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات ّالمتعلق 2012

  :یلي ما قرر

 عن شغورھا ّسد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط  :وحـیـد فــصـل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان ّبالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  :ّالتالي ّالنحو على الزریبة بلدیة

  الـعـمـومـیـة لـإلدارات الـمـشـتـرك اإلداري ّلـلـسلـك ّبـالنــسـبـة /1

  ّـرفمــتـصـ :الــرتــبــة

  01 : 2020 لـسـنـة شـغـورھـا سد الـمراد الخطط عدد

  .ّبالملفات داخلیة مناظرة طریق عن :الــتسدید طــرق

  01 :ّبالـملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا الـمزمع الخطط عدد

  ّتصرف كاتب :الــرتــبــة

  01 : 2020 لـسـنـة شـغـورھـا سد الـمراد الخطط عدد

  .ّبالملفات داخلیة مناظرة ریقط عن :الــتسدید طــرق

  01 :ّبالـملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا الـمزمع الخطط عدد

 لـإلدارات اإلعـالمـیـة وتـقـنـیـي ّمـحـلـلـي لـسلـك ّبـالنــسـبـة  /2
  :الـعـمـومـیـة

  محلل :الــرتــبــة

  01 : 2020 لـسـنـة شـغـورھـا سد الـمراد الخطط عدد

  .ّبالملفات داخلیة مناظرة طریق عن :الــتسدید طــرق

  01 :ّبالـملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا الـمزمع الخطط عدد

  

  بلدیة رئیس  
  عمر بن ابراھیم

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 اتّبـالـملـفـ  الـداخـلـیـة الـمـنـاظـرة تـنـظـیـم كـیـفـیـة بضـبـط

 الـمـشترك اإلداري ّبـالسـلـك ّتــصــرف كــاتـب  رتبـة إلـى لـلـتـرقـیـة
  الزریبة بلدیة لـفـائـدة الـعـمـومـیـة لإلدارات

  ، الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس ّإن

  ، الـدسـتـور عـلـى ّاالطـالع بـعـد

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

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

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

 بإحداث ّوالمتعلق 1980 ماي 07 في ّالمؤرخ 515 عدد األمر وعلى
  .الزریبة بلدیة

 1998 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري ّبالسلك الخاص األساسي ّالنظام بضبط ّالمتعلق

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

 أوت 27 في ّالمؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016
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 نوفمبر 14 في ّالمؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، الحكومة أعضاء بتسمیة ّلمتعلقا 2018

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

 18 بتاریخ 14 عدد والبیئة ّالمحلیة الشؤون وزیر السیّد منشور وعلى
 وآلیات صیغ بضبط قةّالمتعل األحكام تطبیق حول 2019 سبتمبر

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب

  :یــــــــلــي مــا ّقــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة المناظرة ّتنظم  :األول الــفــصـل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّتصرف كاتب

  .القرار ھذا

 للترقیة ّبالملفات الداخلیة للمناظرة ّیترشح أن یمكن  :الثاني الــفــصـل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّتصرف كاتب رتبة إلى

 رتبھم في المترسمون ّوالراقنون اإلدارة مستكتبو أعاله إلیھا المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم ّوالمتوفر

  .ّرشحاتالت ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار ّبالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الــفــصـل
 إلى ّبالنظر ّالراجعین األعوان ولفائدة الزریبة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون الزریبة بلدیة

  :القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة جتماعا تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة ّالمترشحین على یجب  :الرابع الــفــصـل
 بالوثائق مصحوبة الزریبة بلدیة لدى ّترشحھم مطالب یودعو أن

  :ّالتالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص -
 من ممضى التلخیص ھذا نویكو ّالمترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

 للمعني إداریة حالة ألخر ّالضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة وباتبالعق المتعلقة القرارات من نسخ -
 (5)الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 أو ارةإد مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من ّالمنظمة التكوین

  .راقن

  .ّالترشحات ختم تاریخ بعد بعد یصل ّترشح مطلب كل وجوبا ویرفض 

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :الخامس الــفــصـل  
 ّوتتولى .والبیئة ّالمحلیة ّالشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھا
  :بالخصوص اللجنة ھذه

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

  .الغرض في ّالمحددة للمقاییس طبقا ّالمترشحین وترتیب ّالملفات تقییم -

  .قبولھم یمكن الذین ّالمترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد ّللمترشح المباشر الرئیس ّیتولى  :السادس الــفــصـل
 للمھام أدائھ عن عبّری (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة ّتتولى  :السابع الــفــصـل
  :ّالتالیة للمقاییس طبقا المعروضة ّالملفات تقییم

  .ّللمترشح العامة األقدمیة -

  .ّللمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .ّللمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 منذ اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
  .راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة -

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

 تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس ّالخاصة الضوارب وتضبط ّالمترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقییاس ّكل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) بین

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة ّتتولى  : الثامن الــفــصـل 
 ّالمترشحین وترتیب القرار ذاھ ألحكام طبقا علیھا المعروضة ّالملفات
 حالة وفي علیھا ّالمتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

  .ّسنا ألكبرھم األولویة تعطى التساوي
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 المناظرة في المقبولین ّالمترشحین قائمة تضبط  :التاسع الــفــصـل
 لجنة من وباقتراح الزریبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات ّالرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :العاشر الــفــصـل
 اإللكتروني والموقع ّالمحلیة للجماعات اإللكترونیة وبالبوابة ّالمحلیة
  .للبلدیة

  بلدیة رئیس 
  عمر بن ابراھیم

  

  الجبل رأس

  

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 2020 فیفري 26 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقــــرار

 تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة بتنظیم الخاص بالملحق ّیتعلق
  العمومیّة لإلدارات المشترك التقني ّبالسلك

 الخارجیّة المناظرة ببرنامج ّالمتعلق الملحق بإلغاء ّمتعلق قرار
 لإلدارات المشترك التقني ّبالسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة والصادر الجبل رأس ببلدیّة العمومیّة
 الصادر بالملحق وتعویضھ 2020 جانفي 31 بتاریخ 07 عدد المحلیّة

  . القرار ھذا بمقتضى

  

  بلدیة رئیس    
  برحیمة  الدین جالل

  

  مكثر

  

 یتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق   بقرار
  المحلیة بالجماعات العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة

 بفتح یتعلق 2019 اكتوبر 01 في مؤرخ  مكثر بلدیة رئیس من قرار
 االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  المحلیة بالجماعات العمومیة داراتلال المشترك

  

  بلدیة رئیس   
  اللواتي  الشاذلي

  

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

 یتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 داحلیة مناظرة بفتح یتعلق  2019 اكتوبر غرة في مؤرخ  بقرار

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات
  المحلیة بالجماعات العمومیة الداراتل

 بفتح یتعلق 2019  اكتوبر  غرة في مؤرخ مكثر بلدیة رئیس من قرار
 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  المحلیة بالجماعات العمومیة لالدارات المشترك

  

  بلدیة رئیس
  اللواتي  الشاذلي

  

  الكبرى القلعة

  

 یتعلق 2020 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 ددع قرار
 ذات االشھاریة واللوحات الالفتات بواسطة اإلشھار معلوم بضبط

 او المثبتة والالفتات والعارضات والستائر والعالمات التجاریة الصبغة
 المحالت واجھات وعلى العام بالطریق المعلقة او المنزلة او البارزة
 للمتر دینار 500 بمبلغ المختلفة والمھن عةوالصنا للتجارة المعدة
 للمؤسسات بالنسبة 1 رقم الوطنیة بالطریق السنة في المربع

  .اإلشھاریة

  

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن ـرارقــ

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى 
  . الكبرى القلعة بلدیة

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

 1997 فیفري  3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

 1998 جویلیة 13 في المؤرخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص عالیمالم تعریفة بضبط والمتعلق

 المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد باألمر تنقیحھ وقع والذي استخالصھا
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 جوان 13 في

  .استخالصھا في المحلیة للجماعات
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 علیھ المصادق و 2016 أكتوبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 أكتوبر 17 بتاریخ
  .استخالصھا في الكبرى القلعة لبلدیة

 بتاریخ المنعقدة اإلستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى 
 بالنسبة اإلشھار معلوم ضبط قرار بتنقیح المتعلقة و 25/12/2019

  .1 رقم الوطنیة بالطریق اإلشھاریة للمؤسسات

  یلــي مـا قـــرر

 واللوحات الالفتات بواسطة اإلشھار معلوم یضبط : األول فصلال
 والعارضات والستائر والعالمات التجاریة الصبغة ذات االشھاریة
 وعلى العام بالطریق المعلقة او المنزلة او البارزة او المثبتة والالفتات
 بمبلغ المختلفة والمھن والصناعة للتجارة المعدة المحالت واجھات
 بالنسبة 1 رقم الوطنیة بالطریق السنة في المربع للمتر دینار 500

  .اإلشھاریة للمؤسسات

 البلدي بالقرار المضبوط المعلوم القرار ھذا یلغي : الثاني الفصل
  .2016 أكتوبر 07 في المؤرخ أعاله الیھ المشار

 البلدیة محتسب المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ افیم كل مكلفان

                                                                               
    2020 جانفي 20 : في الكبرى القلعة 

                                                                     

                                                                                
   

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 6  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 بنھج الجدید المقر إلى الجامع باب ساحة من التاكسیات محطة بتغییر
  شاكر الھادي

      

  2020 فیفري 07   يف مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قـــــرارمن
  .التاكسیات محطة بتغییر یتعلق 

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 266 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون على و
  .التعمیر و الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق

 1999 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون على و
  .الطرقات بمجلة المتعلق

 2008 أكتوبر 21 في مؤرخال 2008 لسنة 3314 عدد األمر على و
  .الكبرى القلعة لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

 بتاریخ المنعقدة العمرانیة التھیئة و األشغال لجنة جلسة محضر على و
  .2020 جانفي 13

  یلــي مـا قـــرر

   : األول الفصل

 الجدید رالمق إلى الجامع باب ساحة من التاكسیات محطة تغییر یتم -
 تعلیق و الثقافة بدار الزیتونة مھرجان مقر أمام شاكر الھادي بنھج

  .لذلك الالزمة اإلشارات

   : الثاني الفصل

 مركز رئیس و البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب
 .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المرور شرطة

  2020 فیفري 07 : في الكبرى القلعة

  

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  التوقف و الوقوف ممنوع عالمات بتركیز

 2020 جانفي 31 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــرار
  .الكبرى القلعة بمدینة المرور حركة بتنظیم یتعلق

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى لقلعةا بلدیة رئیس إن

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 266 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 ةلسن 122 عدد القانون على و
  .التعمیر و الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق

 1999 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون على و
  .الطرقات بمجلة المتعلق

 2008 أكتوبر 21 في المؤرخ 2008 لسنة 3314 عدد األمر على و
  .الكبرى القلعة لبلدیة نیةالعمرا التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  یلــي مـا قـــرر

   : األول الفصل

 حشاد فرحات بشارع التوقف و الوقوف ممنوع عالمة تركیز یتم -
  .البیئة شارع من بدایة كندار باتجاه

 حشاد فرحات بشارع التوقف و الوقوف ممنوع عالمة تركیز یتم -
  .ثامر الحبیب نھج من بدایة كندار باتجاه

   : نيالثا الفصل

 مركز رئیس و البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المرور شرطة

  2020 جانفي 31 : في الكبرى القلعة

                                                                     

                                 
                                 

  بلدیة رئیس       
  الورجیني  سالم     

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  األنھج و بالشوارع سرعة مخفضات بتركیز

 2020 جانفي 31 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــــرار
  .الكبرى القلعة بمدینة سرعة اتمخفض بتركیز یتعلق

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن 

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة بلدیة

 م�اي 09 ف�ي الم�ؤرخ 2018 ل�سنة 29 ع�دد األساس�ي القانون وعلى
  .منھ 266 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون على و
  .التعمیر و الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق

 1999 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون على و
  .الطرقات بمجلة المتعلق

 2008 أكتوبر 21 في المؤرخ 2008 لسنة 3314 عدد األمر على و
  .الكبرى القلعة لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  یلــي مـا قـــرر

  : التالیة األنھج و بالشوارع سرعة مخفضات تركیز یتم : األول الفصل

  سرعة مخفضات  07                            بورقیبة الحبیب شارع

  سرعة مخفضات 04                                       الجدید الحي

  سرعة مخفض 01                                    رشیق ابن نھج

  سرعة مخفض 01                                   الجزار ابن نھج

  سرعة مخفضات 03                                   جوان غرة نھج

  سرعة مخفضات 02                                البلھوان علي نھج

  سرعة مخفضات 03                      بوشوشة الدین صالح نھج

  سرعة مخفضات 02                                قزاح یوسف نھج

   سرعة مخفضات 02                             زیاد ابن طارق نھج

  سرعة مخفض 01                             بوقطفة الحبیب نھج

  سرعة مخفضات 03                                   أفریل 09 نھج

  سرعة مخفض 01                            المھیري الطیب نھج

  سرعة مخفضات 05                                      البیئة شارع

  سرعة مخفض 01                              سحنون اإلمام نھج

  .إمضائھ تاریخ من القرار بھذا العمل یجري : الثاني الفصل

                                                                               
  2020 جانفي 31 : في الكبرى القلعة 

                                                                   

  بلدیة رئیس   
  الورجیني  سالم                                                     
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 یتعلق 2020 فیفري 2  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  قف عالمات بتركیز

 2020 فیفري 03 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قـرار
  .الكبرى القلعة بمدینة المرور حركة بتنظیم یتعلق

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى قلعةال بلدیة رئیس إن

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 266 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ 1994 لسنة 122 عدد القانون على و
  .التعمیر و الترابیة التھیئة مجلة بإصدار المتعلق

 1999 جویلیة 06 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون على و
  .الطرقات بمجلة المتعلق

 2008 أكتوبر 21 في المؤرخ 2008 لسنة 3314 عدد األمر على و
  .الكبرى القلعة لبلدیة یةالعمران التھیئة مثال على بالمصادقة المتعلق

  یلــي مـا قـــرر

   : األول الفصل

 مع التقاطع مستوى على ثامر الحبیب بنھج قف عالمة تركیز یتم -
  .صفر الطاھر نھج

 مع التقاطع مستوى على صفر الطاھر بنھج قف عالمة تركیز یتم -
  .ثامر الحبیب نھج

  .خلدون ابن نھج بمدخل التوقف و الوقوف ممنوع عالمة تركیز یتم -

 أمام سوسة باتجاه جوان غرة بنھج المجال فسح عالمة تركیز یتم -
  .الحبیب مقھى

 مع التقاطع مستوى على بودریقة أحمد بنھج قف عالمة تركیز یتم -
  .المھیري الطیب نھج

   : الثاني الفصل

 مركز رئیس و البلدیة الشرطة مركز رئیس و للبلدیة العام الكاتب
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل ونمكلف المرور شرطة

  2020 فیفري 03 : في الكبرى القلعة

                                 
                                 
                                 

  بلدیة رئیس        
  الورجیني  سالم      

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

 یتعلق 2020 فیفري 6  يف مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 مصاریف استرجاع معلوم و الشبكات بمختلف الربط معلوم بضبط

  الطرقات إصالح

        

 2020 فیفري 07  في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قـــرار
 استرجاع و الشبكات بمختلف الربط ترخیص معلوم بتنقیح یتعلق 

  .الطرقات إصالح مصاریف

  الدستور، على اإلطالع بعد و الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  . الكبرى القلعة بلدیة

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

 1997 فیفري  3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

 1998 جویلیة 13 في المؤرخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط والمتعلق

 المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد باألمر تنقیحھ وقع والذي استخالصھا
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 جوان 13 في

  .استخالصھا في المحلیة للجماعات

 علیھ المصادق و 2016 أكتوبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016 أكتوبر 17 بتاریخ
  .استخالصھا في الكبرى القلعة لبلدیة

 بتاریخ المنعقدة الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 بمختلف الربط ترخیص معلوم بتنقیح المتعلقة و 24/05/2019

  .الطرقات إصالح مصاریف استرجاع و الشبكات

  یلــي مـا قـــرر

 دینار 150 بمبلغ الشبكات بمختلف الربط معلوم یضبط : األول الفصل
  . ترخیص لكل

 الطرقات إصالح مصاریف استرجاع معلوم یضبط : الثاني الفصل
  : ليالتا الجدول حسب

Montant Longueur Désignation 

Réfection  chaussé 

30 Dinars    1 m2     Réfection pavée  
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    30 Dinars1 m2   Réfection goudron 

  30 Dinars1 m2      Réfection carrelage 

 30 Dinars1 m2       Réfection cimentage 

 60 Dinars1 m2    Réfection enrobé 

60 Dinars1 m2 Réfection bitume 

             Réfection terre 

 البلدي بالقرار المضبوط المعلوم القرار ھذا یلغي : الثالث الفصل
  .2016 أكتوبر 07 في المؤرخ أعاله الیھ المشار

 البلدیة محتسب المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب  : الرابع الفصل
  .قرارال ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  2020 فیفري 07 : في الكبرى لقلعة 

                                                                       

  بلدیة رئیس  
  الورجیني  سالم

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

  ھالل قصر

  

 یتعلق 2020 فیفري 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد مداوالت
  2020 لسنة البلدي المسلخ لزمة عروض فتح نتیجة على بالمصادقة

 اإلستثنائیة جلستھ في باألغلبیة بقصرھالل البلدي المجلس صادق
 2020 لسنة البلدي المسلخ لزمة إسناد على 2020 فیفري 19 بتاریخ
 لمدة و المغلقة الظروف طریق عن و بالمراكنة البصلي إسكندر للسید
 ألف 12 بمبلغ 2020 دیسمبر 31 إلى مارس غرة من أشھر 10
   . التنظبف معلوم دینار 1700 إضافة مع دینار

  

  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر

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

  شیحیة

 بقرار یتعلق 2020 فیفري 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 سنة بعنوان األولى الوحدة من  عملة النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق

2020  

    الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور على  االطالع بعد    

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983لسنة 112 عدد القانون وعلى  -
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ

 1985 افریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى  - 
   . الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق

 مبردیس 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى -  
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة اتوالمؤسس المحلیة والجماعات
  . التأجیر ومستویات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -
   بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق

 1996 جانفي 20 في المؤرخ 7عدد الداخلیة وزیر منشور وعلى -
 المنقحة 1995لسنة 68عدد ونالقان أحكام تطبیق بكیفیة المتعلق
  . البلدیین األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد المنشور وعلى -
   والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

 نظام بضبط المتعلق2014 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 لعملة واالنتداب

  یلي ما تقرر

 من عملة 6 النتداب مھني اختبار الشیحیة ببلدیة یفتح :األول الفصل  
  :التالي النحو على األولى الوحدة

  العدد           الصنف             الخطة

         5                 3       فضالت رافع

  1                 3                               حارس
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  الشیحیة ببلدیة المھنیة اإلختبارات تجرى :انيالث الفصل  

  .الموالیة واألیام 2020 أفریل 13 االثنین  یوم 

 مارس 13 الجمعة  یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل  
2020 .  

  

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


