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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  الجبل رأس

  

 یتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 للترقیة ّبالملفات ّلداخلیّةا المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط ّیتعلق بقرار

 العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري ّبالسلك ّمتصرف رتبة إلى
  الجبل رأس بلدیّة لفائدة

 رتبة إلى للترقیة ّبالملفات ّالداخلیّة المناظرة ّتنظم : ّاألول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف

  . القرار ھذا

 إلى للترقیة ّبالملفات الداخلیة للمناظرة ّیترشح أن یمكن : 02 صلالف
 ملحقوا أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك ّمتصرف رتبة

 ّالمتوفر و رتبھم في ّالمترسمون ( المساعدون ّالمتصرفون ) اإلدارة
 تاریخ في الرتبة ھذه في ّاألقل على أقدمیّة سنوات (5) شرط فیھم
  . ّشحاتالتر ختم

 أعاله إلیھا المشار ّبالملفات الداخلیّة المناظرة تفتح : 03 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقرار

  . سواھم دون ّالمحلیّة الجماعة إلى

  : القرار ھذا ویضبط

  . المناظرة فتح تاریخ -  

  . للتناظر المعروضة الخطط عد -  

  . ّالترشحات قائمة لقغ تاریخ -  

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة ّالمترشحین على یجب : 04 الفصل  
 بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى ّترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

 و المدنیّة للخدمات ّالالزمة بالحجج ّمدعم و ّمفصل تلخیص -
 التلخیص اھذ یكون و ّالمترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریّة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

 للمعني إداریّة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر

  . العلمیّة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 ّخلو تثبت شھادة أو التأدیبیّة لعقوباتبا ّالمتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیّة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  . المناظرة لفتح السابقة األخیرة سنوات (5)

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

  . ( مساعد ّمتصرف)

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ّترشح مطلب ّكل وجوبا یرفض و -
  . ّالترشحات

 إلیھا المشار الداخلیّة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 05 الفصل
  . ّالمحلیّة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص ّاللجنة ھذه ّوتتولى

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

 في ّالمحددة للمقاییس طبقا ّالمترشحین وترتیب ّالملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین ّالمترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد ّللمترشح المباشر الرئیس ّیتولى : 06 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  . عملھ أداء في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما ّالمترشحین ّملفات تقییم مقاییس تضبط : 07 الفصل

  ، ّللمترشح ّالعامة األقدمیّة -  

  ، ّللمترشح الرتبة في األقدمیّة -  

  ، ّللمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -  

 اإلدارة قبل من فیھما ّالمرخص أو ینالمنظم والرسكلة التكوین -  
  ،( مساعد ّمتصرف ) إدارة ملحق رتبة في التسمیة منذ

  ، والمواظبة السیرة -  
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 ّللمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -  
  . أعاله 6 بالفصل إلیھ والمشار

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

 ّالملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة ّتتولى : 8 الفصل
 حسب ّالمترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 ّتحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على ّمترشحین ّعدة أو ّمترشحان

 األولویّة تعطى األقدمیّة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویّة
  .ّسنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیّا المقبولین ّالمترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 من وباقتراح الجبل رأس بلدیّة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . مناظرةال لجنة

   ّالمحلیّة للجماعات ّالرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل

                            

  بلدیة رئیس      
  برحیمة  الدین جالل

  

  

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

  

  الھاني سیدي

  

 یتعلق 2020 جانفي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 أول تقني رتبة الى تقني رتبة من دمحم الحاج كمال السید ارتقاء بقرار
  2020 جانفي 15 یوم من بدایة

  

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  أول تقني الى تقني من ترقیة بقرار

   أول تقني الى تقني من دمحم بالحاج كمال السید ترقیة قرار

  

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

  

  الحنشة

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 23  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2019 أكتوبر 24 في مؤرخ بقرار

 التقني بالسلك تقني عون إلنتداب باإلحتبارات الخارجیة المناظرة
  الحنشة بلدیة لفائدة العمومیة باإلدارات المشترك

 تنظیم یةكیف بضبط یتعلق   2019 أكتوبر 24 في مؤرخ قرار
 التقني بالسلك تقني عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة
  . الحنشة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  الحنشة بلدیة رئیس 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 الجماعات

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

 افریل 25 في المؤرخ 1975 لسنة 243 عدد األمر وعلى -
  الحنشة بلدیة بأجداث المتعلق 1975

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

  1992 اوت 28 في
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 1999 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى-
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
  2009 جانفي 21 في

 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى-
 الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط قالمتعل 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب باالختبارات
   العمومیة اإلدارات تنظمھا

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

  2019 أكتوبر 22 بتاریخ المنعقدة البلدي لسالمج مداولة وعلى-

  : یلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون النتداب باالختبارات

  .الحنشة بلدیة لفائدة العمومیة

 لكبالس تقني عون النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 على السادسة السنة أتموا و االبتدائي مرحلة بنجاح تابعوا 1-  
 و اقتصاد أو تجریبیة علوم أو ریاضیات الثانوي التعلیم من األقل

  تصرف

 الثالثة السنة أتموا و األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-  
 أو تجریبیة علوم أو تقنیة أو ریاضیات الثانوي التعلیم من ألقلا على

  تصرف و اقتصاد

 و الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو -2 
  (35) سنة ثالثین و خمسا سنھم تتجاوز لم الذین

 التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة ذلك و

   التسجیل ھذا تاریخ تلي

 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و
   المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 من بقرار أعاله إلیھا المشار و الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصل
  : القرار ھذا  یضبط و الحنشة بلدیة رئیس

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-    

  الترشحات قائمة ختم تاریخ-    

  المناظرة فتح تاریخ-   

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

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

  : التالیة

   للمناظرة الترشح عند-أ    

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

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-2

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-3
  معادلة بشھادة األجنبیة

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-4

 بأحد  ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-10
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل كاتبم

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

  باألمر للمعني القصوى

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

   المناظرة في النجاح بعد -ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سجل من مضمون-1
  أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون-2
  أشھر (3)

   حدیثان شمسیتان صورتان-3

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4

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

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

 طریق عن یصل لم رشحت مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید
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 و القرار ھذا من ( "أ" الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد

 في المشاركة الحق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط -6 الفصل
 لجنة من اقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و الحنشة بلدیة رئیس من

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین ئمةقا اقتراح-    
  المناظرة

  االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة-    

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-   

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل -8 الفصل     
  : التالیة االختبارات

  األولي القبول اختبار-

  النھائي بولالق اختبار-

  : یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم

  األولي القبول اختبار -1 

  تقني موضوع خول كتابي اختبار-

  ساعات 3 : المدة-

  2 الضارب-

 اختیار حسب الفرنسیة او العربیة بالغة االختبار ھذا یجرى و
  المترشح

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم-
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة كاتیبم

   تاریخھ و النھائي القبول اختبار

   القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط

  : النھائي القبول اختبار -2

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

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

  : یلي كما الضوارب و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

   الحوار ، العرض ، التحضیر شفاھي إختبار :االختبار نوعیة

   دقیقة 20 المدة

   (20) العشرون و (0) الصفر بین یتراوح عدد : النقاط عدد

   1 الضارب

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

 كل إلى یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض -9 الفصل
  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار

 و المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا ائيالنھ العدد یكون و 
 تتم نقاط (4) الربع یفوق العددین بین الفارق كان اذا ما صورة في

 العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة
   األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (06) ةالست دون عدد على الحصول عن ینتج -10 الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین

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

 لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال -12 الفصل 
 األقل على طةنق (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل
   (الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة

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

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یكون أن یمكن ال -13 الفصل
 أي ال و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء
   .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھا مستند

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

 المشاركة من حرمانھ و أجراھا التي االختبارات إلغاء و االمتحان
 ھذا یتم و الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) نواتس خمس لمدة

 قبل من مفصل تقریر إعداد یتم و لذلك المؤھلة السلطة من الحرمان
  . الغش محاولة أو الغش الى تفطن الذي الممتحن او القیم

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى -15 الفصل
 قائمتین تقترح و الشفاھي و الكتابي االختبار لمعد النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قولھم یمكن الذین المترشحین في

  : األصلیة القائمة-أ
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 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 عدد حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  للتناظر المعروضة الخطط

  : التكمیلیة القائمة-ب

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

   عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط -16 الفصل
 تقني عون النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا مقبولینال للمترشحین

 بلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   الحنشة

 استدعاء و األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم -17 الفصل
 ثالثون اجل انقضاء بعد و 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 بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول

 و للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشرة خمسة اقصاه اجل
 تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون

 الترتیب حسب ذلك و التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین
 على أشھر (06) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و التفاضلي

  . األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى

   . الحنشة لبلدیة الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -18 الفصل

   2019 أكتوبر 24 في حنشةال   

  

  بلدیة رئیس     
  هللا خیم  عادل   
  

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

  
  مدنین

  

 یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 یتعلق 2020 ماي 27 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من بقرار
 النتداب االختبارات و بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  مدنین بلدیة لفالئدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین

 یتعلق 2020 ماي 27 في مؤرخ مدنین بلدیة ربئیس من قرار
 النتداب االختبارات و بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  .مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین

  

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 یتعلق 2020 ماي 27 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من بقرار
 النتداب االختبارات و بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة ومیةالعم لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرفین
  مدنین

 بضبط یتعلق 2020 ماي 27 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس قرارمن
 النتداب االختبارات و بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرفین
  .مدنین

  

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف
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