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 المحلیة الجماعات
 

  ثابت سیدي
..................................تف�ویض بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
......................................تفویض راربق یتعلق 2019 نوفمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
......................................تفویض بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار

 البرن�امج عل�ى الم�صادقة بح�ول یتعل�ق 2019 دی�سمبر 29  ف�ي م�ؤرخ 2019   ل�سنة 13 ع�دد م�داوالت
.............................................................................................2020 سنةل� الت�شاركي االس�تثماري

  الكریب
 بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق بق�را یتعل�ق 2020 فیف�ري 20  ف�ي م�ؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

......2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة تلالدارا المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة
 باالختب�ارات مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
................................................................................................2020 س�نة بعن�وان كریبال بلدیة
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 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني لكبالس اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

........................................................................................................................2020 س��نة
  بوفیشة

.........بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة حبف�ت یتعل�ق 2020 فیف�ري 25  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 7 ع�دد ق�رار
................بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 الداخلی�ة المن�اظرات تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2020 فیف�ري 25  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 9 ع�دد ق�رار

........................................................................................................................بالملفات
 الداخلی�ة المن�اظرات تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2020 فیف�ري 25  ف�ي م�ؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

...........................................................................................................................بالملف����������ات
 الداخلی�ة المن�اظرات تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق 2020 فیف�ري 25  ف�ي م�ؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

..........................................................................................................................بالملف������������ات
...................بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

  شیحیة
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

............................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ةإدار مستكتب النتداب باالختبارات الخارجیة
 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

.......................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب النتداب
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

....................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات الخارجیة
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ب�ضبط یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

.................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب باالختبارات الخارجیة
 ی�ةخارج من�اظرة بف�تح یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 7 ع�دد ق�رار

........................................العمومی�ة ل�إلدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة ملح�ق النتداب باالختبارات
 الخط�ط نوعی�ة و ع�دد ب�ضبط یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

......................................2020 سنة خالل  باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
 خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 9 ع�دد ق�رار

..........2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب باالختبارات
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

......................العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات الخارجیة
 خارجی�ة اظرةمن� بف�تح یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 12 ع�دد ق�رار

.......................................ل�إلدارة  المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب باالختبارات 
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

............................لإلدارة  المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة
 خارجی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق بق�رار یتعل�ق 2020 فیف�ري 23  ف�ي م�ؤرخ 2020   ل�سنة 14 ع�دد ق�رار

...........................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف النتداب باالختبارات
 المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

........................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة
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        القــــرارات

  

  

 
  المحلیة الجماعات

  ثابت سیدي

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
  تفویض بقرار

 2019نوفمبر6 في مؤرخ ثابت سیدي بلدیــــة رئیس قــــرارمن
  .إمضــاء بتفویض یتعلق

  ثابـــــــــــــت، سیــدي بلدیــــــــة رئیس إن

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   بمجلـــــة ـقالمتعلــــــ 2018

  المحلیة، الجماعات

 أوت غــرة في المؤرخ 1957 لسنة 03 عدد القانون وعلى
  المدنیــــة الحالة بتنظیم المتعلق 1957

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلي

 12 فــــي المــؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القانون وعلى
 ألعوان العـــام األساسـي النظـام بضبـط والمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

    تممتــــھ، أو نقحتـــھ التـــي النصوص جمیـع وعلـى  اإلداریة

 أوت غرة في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتمم المنقح لألصل
  ،1999مارس غرة فـــــــــي

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عـــدد األمر وعلى
   ثابـت، سیــدي لبلدیة المحدث 1967

 6 بتاریخ علیھ والمصادق 25/2/2019 في المؤرخ القرار علىو
 رتبة في  النفاتي ھادیة السیدة  بتسمیـة المتعلق 2019 مــاي

  ، إدارة مستكتب

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
   ،2018 جوان 28  بتاریـــــــــــخ  ثابت بسیدي

  :  یلــــــي ما قــــــــرر

 السیدة إلـــى ثابـــت سیـدي بلدیـــة رئـــیس فــوض : األول الفصـل
 وثائق على إمضائھ حق إدارة مستكتب الرتبة النفاتـــــي ھادیة

 المدنیة والحالة لألصل النسخ بمطابقة وباإلشھاد باإلمضاء التعریف
  .الزواج عقود إبرام بإستثاء

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري : الثاني الفصل

  : في ثابت سیدي 

                           

  بلدیة رئیس    
  الطرودي  محجوب

  

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

 یتعلق 2019 نوفمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
  تفویض بقرار

 2019نوفمبر6 في مؤرخ ثابت سیدي بلدیــــة رئیس قــرارمن
  .إمضـــاء بتفویض یتعلق

  ثابـــــــــــــت، سیــدي بلدیــــــــة رئیس إن

 9 فــــي المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلـــــة المتعلـــــــق 2018 يمــا

 أوت غــرة في المؤرخ 1957 لسنة 03 عدد القانون وعلى
 النصوص جمیع وعلي المدنیــــة الحالـــة بتنظیم المتعلق 1957

  تممتھ، أو نقحتھ التي

 12 فــــي المــؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القانون وعلى
 ألعوان العـــام األساسـي النظـام ضبـطب والمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  ، نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلـى اإلداریة

 أوت غرة في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتمم المنقح لألصل
  ،1999مارس غرة

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عـــدد األمر وعلى
   ثابـــت، سیــدي لبلدیة المحدث 1967
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 بتسمیـــة والمتعلـــق 1/12/1997 في المــؤرخ القــرار وعلى
  7 صنف عامل برتبــــة  الھیشري منجي السیــد

 البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة ـرمحضـ وعلى
  ،2018 جوان 28  المنعقدة ثابت بسیدي

  :  یلــــــي ما قــــــــرر

 إلـــى ثابـــت سیــدي بلدیـــة رئـــیس فــوض : األول الفصـل 
 على إمضائھ حق 7 صنف عامل الرتبــــة  الھیشري منجي السیــد
 لألصــل النســـخ بمطابقة اإلشھادوب باإلمضاء التعریف وثائق

  .الزواج عقود إبرام بإستثاء المدنیة والحالة

 24 بتاریخ 331 عدد قـــرار القرار ھذا یعوض : الثانــي الفصل
  .2016 مارس

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري : الثالث الفصل

  : في ثابت سیدي 

                           

  بلدیة رئیس   
  الطرودي  محجوب

  

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

  

 یتعلق 2019 نوفمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
  تفویض بقرار

 2019نوفمبر6 في مؤرخ ثابت سیدي بلدیــــة رئیس نم قــرار
  .إمضـــاء بتفویض یتعلق

  ثابـــــــــــــت، سیــدي بلدیــــــــة رئیس إن

 9 فــــي المؤرخ 2018 لسنة 29 ددع األساسي القانون وعلى
   بمجلـــــة المتعلـــــــق 2018 مــاي

  المحلیة، الجماعات

 أوت غــرة في المؤرخ 1957 لسنة 03 عدد القانون وعلى
 النصوص جمیع وعلي المدنیــــة الحالـــة بتنظیم المتعلق 1957

  تممتھ، أو نقحتھ التي

 12 فــــي ـؤرخالمـ 1983 لسنة 112 عـــدد القانون وعلى
 ألعوان العـــام األساسـي النظـام بضبـط والمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  ، نقحتھ التي النصوص جمیـع وعلـى اإلداریة

 أوت غرة في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتمم المنقح لألصل
  ،1999مارس غرة

 جویلیة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عـــدد األمر وعلى
   ثابـــت، سیــدي لبلدیة المحدث 1967

 بتسمیـــة والمتعلـــق 1/5/1995  في المــؤرخ القــرار وعلى
  7 صنف عامــل برتبــــة بوخلفــة أمـال السیــدة

 البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضــر وعلى
   بتاریـــــــــــخ المنعقدة ثابت بسیدي

  ،2018 جوان 28

  :  یلــــــي ما قــــــــرر

 إلـــى ثابـــت سیــدي بلدیـــة رئـــیس فــوض : األول الفصـل
 على إمضائھ حق 7 صنف عاملة الرتبــــة  بوخلفــــة أمال السیــدة

 لألصــل النســـخ بمطابقــة وباإلشھاد باإلمضاء التعریف وثائق
  .الزواج عقود إبرام بإستثاء المدنیة والحالة

 24 بتاریخ 332 عدد قـــرار القرار ھذا یعوض : الثانــي الفصل
  .2016 مارس

  .إمضائھ تاریخ نم بدایة القرار بھذا العمل یجري : الثالث الفصل

  : في ثابت سیدي 

  بلدیة رئیس   
  الطرودي  محجوب

  

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

  

 2019 دیسمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد مداوالت
 لسنة التشاركي االستثماري البرنامج على المصادقة بحول یتعلق

2020  

 تمت  بتاریخ 2019 لسنة البلدي للمجلس إستثنائیة جلسة إثر على
  . 2020 لسنة التشاركي االستثماري البرنامج على لمصادقةا

  

  بلدیة رئیس   
  الطرودي  محجوب
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------------------  

  الكریب

 یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرا

 بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة راتلالدا المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة

 اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرا
 بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

   2020 سنة

  

  بلدیة رئیس  
  السلیطي  لطفي

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

  

 یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 المنتمین العملة الدماج باالختبارات مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و 5 لالصناف
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 المنتمین ملةالع الدماج باالختبارات مھني امتحان بفتح یتعلق قرار
 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و 5 لالصناف
   2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  

  بلدیة رئیس  
  السلیطي  لطفي

  
  

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

 یتعلق 2020 فیفري 20  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة ناظرةالم تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 دیةبل لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة

  2020 سنة بعنوان الكریب

  بلدیة رئیس 
 السلیطي  لطفي

  

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

  بوفیشة

  

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوفیشة ببلدیة یفتح
 بعنوان  العمومیة االدارات ندسيلمھ المشترك بالسلك رئیس معماري

   .2020 سنة

  01   : ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 مارس 31 :الترشحات ختم تاریخ

  الموالیة واألیام 2020 ماي 04 : المناظرة إجراء تاریخ

  

  بلدیة رئیس   
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوفیشة ببلدیة یفتح
 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

2020  

  01 : ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 مارس 31 :الترشحات ختم تاریخ

  الموالیة واألیام 2020 ماي 04 : المناظرة إجراء تاریخ

  

  بلدیة رئیس   
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوفیشة بلدیة تنظم
 رئیس قرار ألحكام وفق العمومیة لالدارات لمشتركا االداري بالسلك
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 كیفیة بضبط المتعلق و 2020 مارس 01 في المؤرخ بوفیشة بلدیة
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري

   01 : ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 مارس   31 :الترشحات تمخ تاریخ

  الموالیة واألیام 2020 ماي 04 : المناظرة إجراء تاریخ

  بلدیة رئیس
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط

 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات لیةداخ مناظرة بوفیشة بلدیة تنظم
 وفق العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس معماري

 و 2020 مارس 01 في المؤرخ بوفیشة بلدیة رئیس قرار ألحكام
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 االدارات يلمھندس المشترك بالسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

  01 : ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 مارس 31 :الترشحات ختم تاریخ

  الموالیة واألیام 2020 ماي 04 : المناظرة إجراء تاریخ

  

  بلدیة رئیس   
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 تعلقی 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوفیشة بلدیة تنظم
 قرار ألحكام وفق العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس
 المتعلق و 2020 مارس 01 في المؤرخ بوفیشة بلدیة رئیس
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

2020  

  01 : ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 مارس  31 :الترشحات ختم تاریخ

  الموالیة واألیام 2020 ماي  04 : المناظرة إجراء تاریخ

  بلدیة رئیس   
  المزوغي  هللا عبد

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 25  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوفیشة ببلدیة یفتح
  2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  01 : ترقیتھم المراد األعوان عدد

   2020 مارس  31 :الترشحات مخت تاریخ

  الموالیة واألیام 2020 ماي  04 : المناظرة إجراء تاریخ

  

  بلدیة رئیس    
 المزوغي  هللا عبد

  

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

  شیحیة

  

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب دابالنت

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

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

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق  1982
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 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر المتمم الخارجیة االنتداب
  ، 1992 أوت 28 في

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 1998 فریلا 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى
 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 األمر خاصة

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

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  ، العمومیة اإلدارات تنظمھا

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

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 دعد الرئاسي األمر وعلى
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

  یلــــي ما  قــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .البلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 مستكتب النتداب  باالختبارات  الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
 الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  ادارة
 بالسنة تعلیمھم وتابعوا االبتدائي التعلیم مرحلة  بنجاح تعلیمھم تابعوا

 التعلیم ختم شھادة على تحصلوا او الثانوي التعلیم من السادسة
 تحصلوا او الثانوي یمالتعل من الثالثة بالسنة تعلیمھم وتابعوا االساسي

 لم والذین  الذكر، سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على
  . سنة (35) سنة وثالثین خمسا سنھم تتجاوز

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

  . التسجیل ھذا

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

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح 3 الفصل
  . الشیحیة بلدیة رئیسة

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، رشحاتالت قائمة ختم تاریخ-

   .المناظرة فتح تاریخ-

 تسجیل أعاله الیھا 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
 اظرةالمن فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف  وجوبا مرفقة االستمارة وتكون

  :للمناظرة الترشح عند- أ

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

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-

 الشھائد الى بالنسبة صحوبةم العلمیة الشھائد من مصورة نسخة-
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

 مكاتب باحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-
 طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

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

  . باألمر للمعني

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم 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 مونمض 1
  . أشھر (03) ثالثة من أكثر  تسلیمھ

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

  . حدیثتان شمسیتان صورتان 3

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة 4

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  . للصحة عمومیة
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 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  5 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

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

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط  6 الفصل
 من راحوباقت المعنیة البلدیة رئیسة قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة لجنة

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .والشفاھیة الكتابیة الختباراتا سیر على واإلشراف الملفات دراسة-

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .األولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :األولي القبول اختبار - ا

  . التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار-

  .ساعات 3 :المدة-

  2 :الضارب-

 أقصى على صفحات أربع في  العربیة باللغة  االختبار ھذا  یجرى
 العدد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر

   . األقصى

 طریق عن األولي القبول اختبار في حینالناج المترشحین إعالم یتم-
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

   القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

    :النھائي القبول اختبار- اا

 بھذا ملحقال البرنامج من یؤخذ  موضوع حول شفاھي اختبار-
 السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

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

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة

     :  شفاھي اختبار

   دقیقة        20   المدة     تحضیرال•

  دقیقة           20   المدة    العرض•

  دقیقة            20   المدة    الحوار•

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

  1:    الضارب

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

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

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إن ما صورة وفي
 ویكون ، ینآخر اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   .األخیرین  للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

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

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

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

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین إلى بالنسبة األقل

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال 13  الفصل
 مستند اي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

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

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم



 

  981صفحـة   2020 مارس 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   16عـــــدد 

 إلى طنتف الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
  .الغش محاولة أو الغش

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

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :االصلیة القائمة -أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

   :التكمیلیة  القائمة - ب

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

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض نم

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

 رئیس قبل من العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك اإلدارة
   البلدیة

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم   17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

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

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

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

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

   المحلیة للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل

                          
                          

    البلدیة رئیسة          
  دباش أمیرة           

  
  
  

  ملحـــــــــق

 االدارة مستكتبي النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  :العمومیة لالدارات المشترك االداري السلك الى المنتمین

  :االولي القبول اختبار-1

  :التونسیة باالدارة یتعلق كتابي اختبار•

  الوزارات مختلف مھام-

  الوالیة مھام-

  البلدیة مھام-

  :النھائي القبول اختبار-2

  :حول شفاھي اختبار•

  تونس في السیاسي التنظیم-

  الدستور-

  العامة الثقافة-

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ادارة مستكتب النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

  ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة عاتالجما
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة الخاصة االستثنائیة باإلحكام المتعلق 1982
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 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب
  1992 اوت 28 في

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 دارياإل بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  تممتھ

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

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

 24/02/2020 في المؤرخ الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  الشیحیة بلدیة

  : یلي ما قرر

 و  2020   ماي 07 یوم   الشیحیة ببلدیة تفتح:األول الفصل
 إدارة مستكتب النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  (02)  بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 2020 أفریل 07 یوم الترشحات قائمة  ختم یقع : 3 الفصل

    

  بلدیة رئیس   
  دباش  امیرة   

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف النتداب

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد سومالمر خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 أوت 28 في

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 1998 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر وعلى
 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 األمر خاصة

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

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  ، العمومیة اإلدارات تنظمھا

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

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

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

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

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

  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

  یلــــي ما  قــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك رياإلدا بالسلك متصرف رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .البلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 متصرف النتداب  باالختبارات  الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
 الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

 قدیم نظام (سنوات 4 + باكالوریا) االستاذیة شھادة على تحصلوا
 تتجاوز لم والذین  أمد، نظام  (سنوات 3 + باكالوریا) االجازة أو

  . سنة (40) سنة أربعون سنھم
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 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك

  . التسجیل ھذا

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

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  . الشیحیة بلدیة رئیسة

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة ختم تاریخ-

   .المناظرة فتح تاریخ-

 أعاله الیھا المشار ناظرةللم المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف  وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :ةالتالی

  :للمناظرة الترشح عند- أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة-11
  (www.concours .gov.tn)   العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة-
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

 مكاتب باحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-
 طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 تاریخ في أشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل
 القصوى القانونیة السن من خدماتال ھذه مدة لطرح الترشحات ختم

  . باألمر للمعني

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

  :المناظرة في النجاح بعد – ب       

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون1
  . أشھر (03) ثالثة نم أكثر  تسلیمھ

 من أكثر  تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-12
  . أشھر (03) ثالثة

  . حدیثتان شمسیتان صورتان-13

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-14

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-15
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان تثبت

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

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

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

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصل
 من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیسة قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة لجنة

 لجنة أعاله إلیھا ارالمش الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  . 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 قتراحا-

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

  .األولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :األولي القبول اختبار - ا

  .  ونسیةالت باإلدارة یتعلق كتابي اختبار-

  .ساعات 3 :المدة-

  2 :الضارب-

 أقصى على صفحات أربع في  العربیة باللغة  االختبار ھذا  یجرى
 العدد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر

   . األقصى

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم-
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في عالناإل طریق عن أو فردیة مكاتیب
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار

   القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

    :النھائي القبول اختبار- اا
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 1 عدد) الملحقین البرنامج من یؤخذ  موضوع حول شفاھي اختبار-
 یقع ، لمناظرةا لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار بھذا ( 2 عدد و

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

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة

     :  شفاھي اختبار

  دقیقة    20 المدة    التحضیر•

  دقیقة  20 المدة    العرض•

  دقیقة    20 المدة  الحوار•

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

  1     الضارب

 اختیار 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

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إن ما صورة وفي
 ویكون ، آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   .األخیرین  للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

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

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

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

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین إلى بالنسبة األقل

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :13الفصل
 مھما مستند اي او اومذكرات نشریات او اوكتب تاالختبارا إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان

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

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

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

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

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :االصلیة القائمة -أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

   :التكمیلیة  القائمة - ب

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

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة ةنھائی بصفة تضبط :16 الفصل
 متصرف النتداب الخارجیة المناظرة في  نھائیا المقبولین للمترشحین

   البلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

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

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

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

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

   المحلیة للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل

                          
                           

  بلدیة رئیس   
  دباش  امیرة   
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  1 عدد ملحـــــــــق                       

 اختصاص ) متصرف النتداب لخارجیةا المناظرة اختبارات برنامج
 االداري السلك الى المنتمین  ( التصرف و اإلقتصادیة العلوم

  :العمومیة لالدارات المشترك

  :االولي القبول اختبار-5

  :التونسیة باالدارة یتعلق كتابي اختبار•

  المحلیة الجبایة-

  البشریة الموارد في التصرف-

  التواصل تقنیات-

  ةالتحلیلی المحاسبة-

  :النھائي القبول اختبار-6

  :حول شفاھي اختبار•

  تونس في السیاسي التنظیم-

  الدستور-

   التشریعیة السلطة-

   التنفیذیة السلطة-

  القضائیة السلطة-

  البلدي التنظیم-

  العامة الثقافة-

  2 عدد ملحـــــــــق                            

 اختصاص ) متصرف النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  :العمومیة لالدارات المشترك االداري السلك الى المنتمین  ( حقوق

  :االولي القبول اختبار-7

  :التونسیة باالدارة یتعلق كتابي اختبار•

   العمومیة المالیة-

  المحلیة الجبایة-

   العمومیة الصفقات-

  تونس في السیاسي التنظیم-

  اإلداري القانون-

  العمومیة الوظیفة ألعوان عامال األساسي النظام-

  :النھائي القبول اختبار-8

  : حول شفاھي اختبار•

  المدني القانون-

   الدستوري القانون-

  اإلداري القانون-

  العامة الثقافة-

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم یةكیف بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد 

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

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

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

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باالمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 أوت 28 في

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 1998 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834عدد األمر لىوع
 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 األمر خاصة

 2007 مارس 06في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق
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 تنظمھا التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب
  ، العمومیة اإلدارات

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

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

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

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

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

  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

  یلــــي ما  قــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .البلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 ملحق النتداب  باالختبارات  الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
 الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة

 تكوینیة شھادة او معادلة شھادة او الباكالوریا شھادة على تحصلوا
 لم والذین ، العالي التعلیم من سنتین بنجاح وتابعوا بالمستوى منظرة
   سنة (40) سنة أربعون سنھم تتجاوز

 بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم      
 سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك تشغیل

  . التسجیل ھذا تلي التي

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

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  .بالبلدیة رئیسة

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة ختم تاریخ-

   .المناظرة فتح تاریخ-

 أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن حاتھمترش تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع

 الوثائق یتضمن بملف  وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة
  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند- أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح رةاستما-6
  (www.concours .gov.tn)  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة-
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  . وعنوانھ شحالمتر اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

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

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

  . باألمر يللمعن

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

  :المناظرة في النجاح بعد – ب       

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون1
  . أشھر (03) ثالثة من أكثر  تسلیمھ

 من أكثر  تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-7
  . أشھر (03) ثالثة

  . حدیثتان شمسیتان صورتان-8

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-9

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-10
 ةالمفروض والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان تثبت

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

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

 ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل الیھا المشار الوثائق
  . الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم ةالمناظر لجنة وتعتمد

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصل
 من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیسة قبل من نھائیة بصفة المناظرة

  .المناظرة لجنة
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 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من ربقرا تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة-

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب-

  .مقبولھ یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .األولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین أجراء یتم

  :األولي القبول اختبار - ا

  .  التونسیة باإلدارة یتعلق كتابي اختبار-

  .ساعات 3 :المدة-

  2 :الضارب-

 أقصى على صفحات أربع في  العربیة باللغة  االختبار ھذا  جرىی
 العدد ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر

   . األقصى

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

   القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

    :النھائي القبول اختبار- اا

 بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ  موضوع حول شفاھي اختبار-
 السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

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

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة

     :  شفاھي اختبار

   دقیقة 20              المدة   التحضیر•

   دقیقة 20              المدة  العرض•

   دقیقة 20              المدة   الحوار•

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

  1  الضارب

 اختیار 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

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إن ما صورة وفي
 ویكون ، آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   .األخیرین  للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

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

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

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

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین إلى بالنسبة األقل

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :13الفصل
 مھما مستند أي وأ مذكرات أو نشریات أو كتب أي االختبار إجراء

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان

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

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في تسنوا (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

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

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

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في



 

  16عــــــدد   2020 مارس 3 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   988فحــة ص

  :االصلیة القائمة -أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

   :التكمیلیة  القائمة - ب

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

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 لتكمیلیةا والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16 الفصل
 ملحق النتداب الخارجیة المناظرة في  نھائیا المقبولین للمترشحین

 رئیس قبل من العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك ادارة
   البلدیة

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

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

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

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

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

   المحلیة للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل

                          
                          
                          

  بلدیة رئیس       
  دباش  امیرة          

    

  ملحـــــــــق

 المنتمین االدارة ملحق النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  :عمومیةال لالدارات المشترك االداري السلك الى

  :االولي القبول اختبار-3

  :التونسیة باالدارة یتعلق كتابي اختبار•

  الوزارات مختلف مھام-

  البلدیة مھام-

  العمومیة الوظیفة ألعوان العام األساسي النظام-

  :النھائي القبول اختبار-4

  :حول شفاھي اختبار•

  تونس في السیاسي التنظیم-

  الدستور-

   التشریعیة السلطة-

   التنفیذیة السلطة-

  القضائیة السلطة-

  العامة الثقافة-

  بلدیة رئیس   
  دباش  امیرة                                                       

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 رةإدا ملحق النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد  

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29  عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -  
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بطبض المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة حداثبإ المتعلق 1985

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة الخاصة االستثنائیة باإلحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  1992 اوت 28 في

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

 المتعلق 24/02/2020 في المؤرخ البلدیة رئیسة قرار وعلى
 ملحق النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
   البلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  : یلي ما قررت

 و  2020   ماي 07 یوم   الشیحیة ببلدیة تفتح:األول الفصل
 إدارة ملحق النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

   2020  أفریل 07 یوم الترشحات قائمة  ختم یقع : 3 الفصل

    

  بلدیة رئیس
  شدبا  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
  2020 سنة خالل  باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق قرار
 لفائدة 2020 سنة خالل  باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق
   الشیحیة بلدیة

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 برامج واضع النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 سنة انبعنو العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

2020  

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد  

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -  
 و الدولة نألعوا العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى -      
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985  أفریل

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى -  
 مناظرات في بالمشاركة الخاصة االستثنائیة باإلحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  1992 اوت 28 في

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى -  
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام طبضب المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

    ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -  
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق 2019
  بالبلدیات

 المتعلق 24/02/2020 في المؤرخ البلدیة ةرئیس قرار وعلى -  
 واضع النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك  برامج
  البلدیة

  : یلي ما قرر

 و  2020   ماي 07 یوم   الشیحیة ببلدیة تفتح:األول الفصل
 برامج واضع النتداب  باالختبارات خارجیة ةمناظر الموالیة األیام

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك 

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

    2020  أفریل 07 یوم الترشحات قائمة  ختم یقع : 3 الفصل

     

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة
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------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب
  العمومیة

  الشیحیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى -    
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 أوت 28 في

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

    ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ

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

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  ، العمومیة اإلدارات تنظمھا

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

  المحلیة، الشؤون وزیر إلى

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

  أعضائھا، و

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

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

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

  یلــــي ما قــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 وتقنیي حلليم بسلك  برامج واضع رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .البلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

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

 أو األولى للمرحلة الجامعیة الشھادة على المحرزین للمترشحین 
 شھادة أو (للمعطیات اآللیة المعالجة اتتقنی اختصاص) معادلة شھادة

 المذكور االختصاص في أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة
  . سنة (40) سنة  أربعون سنھم تتجاوز لم والذین

 بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم      
 نواتس الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك تشغیل

  . التسجیل ھذا تاریخ  تلي التي

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

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

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، وضةالمعر الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على لوغبالب اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف  وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند-أ

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

  .الوطنیة یفالتعر بطاقة من نسخة-

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

 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-
 طال�ب ب�صفة نونی�ةالقا ال�سن تج�اوز ال�ذي للمترش�ح بالنسبة التشغیل

 ت�اریخ ف�ي أش�ھر ثالث�ة م�ن أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل
 القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم

  . باألمر للمعني

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

  :المناظرة في النجاح بعد – ب       

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

 م�ن أكث�ر  تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-2
  . أشھر (03) ثالثة

  . حدیثتان شمسیتان صورتان-3

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

 أش�ھر ثالث�ة م�ن أكث�ر ت�سلیمھا ت�اریخ على یمض لم طبیة شھادة-5
 المفروض�ة والذھنی�ة البدنی�ة الم�ؤھالت فی�ھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤس�سة قب�ل م�ن م�سلمة الجمھوری�ة ت�راب بكام�ل وظیفت�ھ لیم�ارس
  . للصحة عمومیة

 طری�ق ع�ن ی�صل ل�م ترش�ح مطل�ب ك�ل وجوب�ا ی�رفض :5 الف�صل
 جمی�ع یت�ضمن ل�م أو ال�سریع البری�د أو الوص�ول ضمونم� البری�د

 ، الق�رار ھ�ذا م�ن ("أ" الفق�رة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  . الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 ف�ي الم�شاركة ح�ق لھ�م المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصل
 لجن�ة م�ن وب�اقتراح البلدی�ة رئ�یس لقب� م�ن نھائی�ة ب�صفة المن�اظرة
  .المناظرة

 لجن�ة اعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصل
 وتت�ولى المحلی�ة بال�شؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واالشراف تالملفا دراسة-

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عل�ى أع�اله إلیھ�ا الم�شار الخارجی�ة المن�اظرة ت�شتمل :8الف�صل
  :التالیین االختبارین

  .األولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار - ا

  . تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  .ساعات 3 :المدة-

  2 :الضارب-

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة  االختبار ھذا  یجرى
   المترشح

 ع�ن األول�ي القب�ول اختب�ار ف�ي الن�اجحین المترش�حین إع�الم وی�تم-
 بمك�ان اإلدارة مق�ر في اإلعالن طریق عن أو دیةفر مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار إجراء

   القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

    :النھائي القبول اختبار- اا

 بھ�ذا الملح�ق البرن�امج م�ن یؤخ�ذ  موض�وع ح�ول ش�فاھي اختب�ار-
 ال�سؤال اختی�ار یق�ع ، من�اظرةال لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

 إب�دال ف�ي المترش�ح رغ�ب إذا م�ا ص�ورة وف�ي ال�سحب طری�ق ع�ن
  . اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم السؤال

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة

     :  شفاھي اختبار

   دقیقة20     المدة    التحضیر•

   دقیقة20     المدة     العرض•

   دقیقة20     المدة     الحوار•

  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد    طالنقا عدد

  1  :الضارب

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

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

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
 ویكون ، آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   .األخیرین  للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
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 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج:10 صلالف
  .الترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20)عشرین

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

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

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین إلى بالنسبة األقل

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

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

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

 من مانھوحر أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

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

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

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :األصلیة القائمة -أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد ودحد وفي

   :التكمیلیة  القائمة - ب

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

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة ةبصف تضبط :16 الفصل
 واضعي النتداب الخارجیة المناظرة في  نھائیا المقبولین للمترشحین

 قبل من العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج
  .البلدیة رئیس

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز تحاقلالل بھا المسجلین

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

 بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم

 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو ایوم
 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

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

    المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 فصلال

                          
                          
                          

  البلدیة رئیسة       
  دباش امیرة        

  

  ـلــحــقمـ

  

 بسلك برامج واضعي النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
   العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

  : األولي القبول اختبار-1

   تطبیقي اختبار•

  : الحواسیب ھیكلة - أ   

 الذاكرة ، الحجم والصغیرة  المتوسطة الحواسیب ھیكلة -
   البرمجیات ، الثانویة الذاكرةو االفتراضیة

   :االستغالل نظم-ب

 -windows- unix) ) االستغالل أنظمة وخصائص أنواع -
windows  

   البرمجة ولغة بطاقیات -ج

  (S.G.B.D) البرمجة لغة ، االستعمال ،طرق البطاقیات تنظیم -

  : النھائي القبول اختبار-2

  شفاھي اختبار•

   التونسي اإلداري التنظیم -  

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة
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 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 مھندس النتداب باالختبارات  خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  لإلدارة  المعماریین المھندسین بسلك أول معماري

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد    

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة تالجماعا
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى -        
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985  أفریل

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569عدد راألم وعلى -    
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جویلیة

 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة  المعماریین المھندسین
  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى -     
 رئیس صالحیات ضبع بتفویض المتعلق 2016 مارس 11

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى الحكومة

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 319 عدد الحكومي االمر وعلى -  
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  ، المستدامة والتنمیة البیئة وزیر الى

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى - 
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة علقالمت 2016 أوت

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى - 
   االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

 نوفمبر 01 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماریین مھندسین النتداب

  . البلدیة لفائدة

   یلي ما قررت

 واالیام 2020 ماي 13 یوم الشیحیة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 أول معماري مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة

  . لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

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

  2020  أفریل 13 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس   
  دباش  امیرة   

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  لإلدارة  المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد    

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي صوصالن جمیع على
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى -        
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985  أفریل

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569عدد األمر وعلى -    
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 جویلیة

 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة  المعماریین المھندسین
  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى -   
 كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید أحكام بضبط المتعلق 2006
 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا
 في لالنتداب التكوین مراحل الى الدخول مناظرات أو الخارجیة

  . العمومي القطاع
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 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى -  
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

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

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى - 
   االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

 نوفمبر 01 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماریین مھندسین النتداب

  . البلدیة لفائدة

   یلي ما قررت

 الخارجیّة المناظرة تنظیم كیفیّة القرار ھذا یضبط ـ :األول الفصل
 المھندسین بسلك أول معماریین مھندسین النتداب باالختبارات
  المصاحب الملحق حسب الشیحیة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

  

  بلدیة رئیس     
  دباش  امیرة    

  

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

 تعلقی 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 متصرف النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

  الشیحیة بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على  االطالع بعد  

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

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

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة الخاصة االستثنائیة باإلحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  1992 اوت 28 في

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  تممتھ

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

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

 24/02/2020 في المؤرخ الشیحیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك متصرف
  . الشیحیة

  : یلي ما  قرر

 و  2020   ماي 07 یوم   الشیحیة ببلدیة تفتح:األول الفصل
 متصرف النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 (02) ینبخطت شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
  (تصرف و اإلقتصادیة العلوم و حقوق اختصاص)

     2020  أفریل 07 یوم الترشحات قائمة  ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 راتباالختبا الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب

  الشیحیة بلدیة رئیس إن

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

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

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

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 أوت 28 في

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد راألم وعلى
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات المشترك
    ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ

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

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  ، العمومیة اإلدارات تنظمھا

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

  المحلیة، الشؤون وزیر إلى

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

  أعضائھا، و

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
   االنتداب آلیات و یغص بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

  یلــــي ما قــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .البلدیة لفائدة  العمومیة

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

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سامي فني شھادة على
 والتكنولوجیا التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

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

 تكوینیة شھادة أو (بستنة واختصاص  مدنیة ھندسة اختصاص)
 والذین المذكور االختصاص في أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة

  . سنة (40) سنة  أربعون سنھم تتجاوز لم

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

  . التسجیل ھذا تاریخ 

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

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

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف  وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند-ت

 لكترونياال الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة-2
   العمومیة المناظرات لبوابة

(www.concours .gov.tn)  

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-

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

  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

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

  . باألمر للمعني

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

  :المناظرة في النجاح بعد – ب

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون-6
  . أشھر (03) ثالثة من أكثر  تسلیمھ

 من أكثر  تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-7
  . أشھر (03) ثالثة

  . حدیثتان شمسیتان صورتان-8

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-9

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-10
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة بلق من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  . للصحة عمومیة

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

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

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

 لجنة اعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :خصوصبال اللجنة ھذه

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واالشراف الملفات دراسة-

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 ىعل أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :8الفصل
  :التالیین االختبارین

  .األولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار - ا

  . تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  .ساعات 3 :المدة-

  2 :الضارب-

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة  االختبار ھذا  یجرى
   لمترشحا

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

   القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

    :النھائي القبول اختبار- اا

 عدد )  الملحق البرنامج من یؤخذ  موضوع حول فاھيش اختبار-
 ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار بھذا ( 2 عدد و 1
 رغب إذا ما صورة وفي السحب طریق عن السؤال اختیار یقع

  . اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح

  :یلي كما الضواربو االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة

     :  شفاھي اختبار

    التحضیر•

  دقیقة 20     العرض•

  دقیقة 20      الحوار•

  دقیقة 20           المدة

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

  1    الضارب

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

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

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
 ویكون ، آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   .األخیرین  للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
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 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج:10 الفصل
  .الترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20)عشرین

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

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

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین إلى بالنسبة األقل

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

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

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

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

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

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

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :األصلیة القائمة -أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

   :التكمیلیة  القائمة - ب

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

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین رشحینالمت تعویض من

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

  .البلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : 17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

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

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

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

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

    المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل

                          
                          
                         

  البلدیة رئیسة 
  دباش أمیرة  

  

   1عدد مــلــحــق

 ) تقني رتبة النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج 
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  ( مدنیة ھندسة اختصاص

  .البلدیة لفائدة  العمومیة

  : األولي القبول اختبار-3

   تطبیقي اختبار•

construction de chaussées  bâtiments civil  

  العمومیة الوظیفة ألعوان العام األساسي النظام-

  : النھائي القبول اختبار - أ   

  شفاھي اختبار•

Les liants  

L’éclairage public  

Pièces constitutives d’un dossier 
d’autorisation de bâtir  

Les plans d’aménagements  

  عامة ثقافة-
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  2عدد مــلــحــق     

 اختصاص ) تقني رتبة النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  .البلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  (بستنة

  : األولي القبول اختبار-4

  تطبیقي اختبار•

  البلدي النظام -

  بالبلدیة الخضراء المناطق تزویق و تھیئة -

  النجاح املعو و الزینة نبتات تكاثر طرق -

  الزینة نبتات على الطبیعیة العوامل تأثیر -

  : النھائي القبول اختبار-5

  شفاھي اختبار•

  الزینة نباتات و أشجار أنواع-

  التقلیم طرق و أنواع-

  بالبلدیة المتواجدة الخضراء المناطق-

  عامة ثقافة-

  البلدیة رئیسة  
  دباش أمیرة  
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