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  المحـتــــوى
 المحلیة الجماعات

الدندان
 المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق بمقرر یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

..........................…2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة لفائدة  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة
قربة

 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

  ...................................................................................................ربةق بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جوان 1  في خمؤر 2020   لسنة 7 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

...................................................................................................قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 02 في مؤرخ قربة دیةبل رئیس من  بقرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

..............................................................................قربة بلدیة لفائدة واألرشیف لوثائقا في المتصرفین
 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقـرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 جوان

.....................................................................................................................................مومیةلعا
 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف اتبك رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

........................................................................................................................العمومیة لإلدارات
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 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

...................................................................................................قربة بلدیة ائدةلف العمومیة لإلدارات
 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

...............................................................................................................قربة بلدیة لفائدة العمومیة
  الجبل رأس

 ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من  ّبمقــرر یتعلق 2020 جوان 10  في مؤرخ 2020   سنةل 22 عدد قرار
.................................األولى الوحدة من عملة خمسة النتداب مھني اختبار بفتح ّیتعلق 2020 جوان 11 في

بوعرادة
 صنف متعاقد عامــل إلنتداب مھني إختبار بفتح یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
..........................................................2020 سنة بعنــــوان بوعرادة بلدیة لفائدة األولى الوحدة من   03

 طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب التعاقد

.................................................................................................ـرادةبوعــ بلدیة فائدةل العمومیة
 و  بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 اإلداري بالسلك ( ادارة ملحق )مساعد متصرف برتبة منظرین 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب التعاقد طریق عن

........................................................................بوعــــــــــــرادة دیةبل لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك ( ادارة ملحق )مساعد متصرف برتبة منظر 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب التعاقد
.....................................................................................ةبوعــــــــــــراد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب التعاقد طریق عن و

.....................................................................................بوعــــــــــــرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الدندان

 یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق بمقرر

  .2020 سنة بعنوان الدندان بلدیة لفائدة  مباشرة أعلى صنف إلى

  الدندان بلدیة رئیسة إن

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

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

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

 1985 فیفري 5 في المؤرخ 1985 لسنة 208 عدد األمر على و
  .الدندان بلدیة بإحداث المتعلق

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر تومستویا اإلداریة

 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب

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

  .المحلیة الجماعات

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

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 إمتحان بفتح المتعلق 27/05/2020 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى  صنف من العملة لترقیة مھني

  .2020 سنة بعنوان الدندان

  یـــلي مـــا قــــررت

 بلدیة العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
   السادة من الدندان ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من الدندان

  اللجنة رئیسة : العالقي ضحى السیدة -

  اعضو : للبلدیة العام الكاتب : فطیمة بن ھشام السید -

 : الفنیة المصالح ومدیر عام معماري مھندس : عیدودي دمحم السید -
  عضوا

 النظافة مصلحة رئیس و رئیس تقني السلیطي حسین السید -
  عضوا :والمحیط

 الشؤون مدیر وكاھیة مستشار متصرف العمدوني ھندة السیدة -
  عضوة :والمالیة اإلداریة

  عضوا : داریةاإل الشؤون لجنة رئیس : النمري دمحم السید -

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیسة اإلقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من

                          
                          

  بلدیة رئیس  
  العالقي  ضحى

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

  قربة

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار
 بالسلك مساعد متصرف إلى للترقیة  بالملفات اخلیةد مناظرة بفتح

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك مساعد متصرف إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد
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 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
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

 2019 نوفمبر 01 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 أوت 24 یوم قربة یةببلد تفتح : األول الفصل
 متصرف رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

2020.  

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جـــوان 02 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 بالسلك مستشار متصرف إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة
  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار 
 بالسلك مستشار متصرف إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   قربة، بلدیة ئیسر إن

  الدستور، على اطالعھ 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
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

 2020 مارس 03 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 أوت 24 یوم قربة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 متصرف رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
2020.  

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جـــوان 02 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد

  

------------------  
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 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار
 الوثائق في رئیس تصرفم إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة بلدیة لفائدة واألرشیف لوثائق ا في المتصرفین بسلك واألرشیف

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار 
 الوثائق في رئیس متصرف إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة یةبلد لفائدة واألرشیف لوثائق ا في المتصرفین بسلك واألرشیف

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ 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
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

 1999مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى
 الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .واالرشیف

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس سمیةبت المتعلق 2020 فیفري 

 2020 مارس 03 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف رتبة
  .واالرشیف الوثائق

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 أوت 24 یوم قربة دیةببل تفتح : األول الفصل
 متصرف رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس

  .2020 سنة بعنوان واألرشیف

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جــوان 02 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس    
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 یتعلق  2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقـرار

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق  2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
  .العمومیة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على عھاطال 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
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

 2020 مارس 05 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
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  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 اوت 24 یوم قربة ببلدیة تفتـح : األول الفصل
 متصرف رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ  الموالیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جـــوان 02 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد

  
  

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

  

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

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

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

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

 فیفري 25 في مؤرخال 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

 2019 نوفمبر 01 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط لمتعلقا

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 أوت 24 یوم قربة ببلدیة تفتـح : األول الفصل
 كاتب رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فتصر
2020.  

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جــوان 02 : فـــي قربة

  بلدیة رئیس      
  ریفبوط  اللطیف عبد

  

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

  

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقـرار

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار 
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   قربة، بلدیة رئیس إن 

  الدستور، على اطالعھ 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
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

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

 فیفري 25 يف المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

 2019 نوفمبر 01 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 أوت 24 یوم قربة ببلدیة تفتـح : األول الفصل
 مستكتب رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ةإدار
2020.  

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جـــوان 02 : فـــي قربة

  

  بلدیة رئیس     
  طریفبو  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار 
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

   قربة، بلدیة رئیس إن 

  الدستور، على اطالعھ 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
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 ةلسن 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا حكومةال رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

 2019 نوفمبر 01 في المؤرخ قربة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  :  یلي ما قرر

 یامواأل 2020 أوت 24 یوم قربة ببلدیة تفتـح : األول الفصل
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني

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

  .2020 جویلیة 24 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  2020 جــوان 02 : فـــي قربة

  

  بلدیة رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد
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------------------  

  الجبل رأس

  

 یتعلق 2020 جوان 10  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 2020 جوان 11 في ّمؤرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من  ّبمقــرر

  األولى الوحدة من عملة خمسة النتداب مھني اختبار بفتح ّیتعلق

 خمسة النتداب مھني اختبار الجبل رأس ببلدیّة یفتح : ّاألول الفصل
  : ّالتالي ّالنحو على األولى الوحدة من عملة

  05 : العدد

  الثالث: الصنف

  فضالت رافع : ّالخطة

 21 یوم الجبل رأس ببلدیّة المھني االختبار یجري : 02 الفصل
  . الموالیة األیّام و 2020 أوت

 جویلیة 20 الجمعة یوم ّالترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس    
  برحیمة  الدین جالل

  

  بوعرادة

  

 یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 الوحدة من  03 صنف متعاقد عامــل إلنتداب مھني إختبار بفتح

  2020 سنة بعنــــوان بوعرادة بلدیة لفائدة األولى

 بفتح یتعلق  2020 وانج 10 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من
 األولى الوحدة من  03 صنف متعاقد عامــل إلنتداب مھني إختبار
   . 2020 سنة بعنــــوان بوعرادة بلدیة لفائدة

   ، بوعـــــرادة بلدیة رئیس إن

  الدستـور، على ّاإلطالع بعد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

 بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في المؤرخ العلي األمر وعلى
      بوعرادة، بلدیة

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

  ، اإلداریة صبغةال ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و  
 المتعلقة ماألحكا تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ
     .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط

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

  ، المحلیة الجماعات

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

  ، والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

 المؤرخ بوعرادة لبلدیة األعـوان مجموع بضبط المتعلق القرار وعلى
  ، 2020 فیفري 17 في

 بسلك بوعرادة بلدیة أعوان مجموع قرار في شغور یتوفر أنھ وحیث
   العمـــــلة،

 المنعقدة بوعرادة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى 
   .2018 جوان 26 بتاریخ

 سنة بعنوان بوعرادة بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و  
 بتاریخ البلدي المجلس مداولة بمقتضى علیھا المصادق و 2020

  .  2019 نوفمبر 16

   یلـــي مـــا قــرر

 واألیام 2020 أوت20  یوم بوعرادة ةببلدی یفتح : األول الفصل
 الوحدة من 03 صنف متعاقد عامل إلنتداب مھني إختبار لھ الموالیة

  .األولـــى

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصل
   : التالي الجــدول بیان حسب  واحدة بخطة مھني إختبار

  لخطة انتدابھا المزمع العدد الصنف الوحدة

   فضالت رافع01 ثالثال األولى
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  . 2020 جویلیة 20 یــوم الترشحات قائمة ختم یتم : 03 الفصل

  2020  جوان 10 : في بوعرادة

      

  بلدیة رئیس    
  المجول بن  المنجي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 أعوان إلنتداب التعاقد طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین
  بوعــــــــــــرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

       

 بفتح یتعلق  2020 جوان 10 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من
 أعوان إلنتداب التعاقد طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب برتبة ظرینمن ج صنف متعاقدین
  . بوعــــــــــــرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  ، بوعرادة بلدیـــــة رئیس إن

  الدستـور، على ّاإلطالع بعد 

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في المؤرخ ّالعلي األمر وعلى
  . بوعرادة بلدیة

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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
     .بالبلدیات یمالترس و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ

 المنعقدة بوعرادة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   .2018 جوان 26 بتاریخ

 سنة بعنوان بوعرادة بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
 بتاریخ البلدي المجلس مداولة بمقتضى علیھا المصادق و 2020

  .  2019 نوفمبر 16

 بضبط المتعلق 2020 جوان 10 في المؤرخ البلدي القرار على و
 إلنتداب التعاقد طریق عن و بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بالسلك إدارة مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان
  . بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یلــــــــــــي ما رّقــر

 2020 أوت 14 یوم لفائدتھا و بوعرادة ببلدیة تفتح :األول الفصـل
 التعاقد طریق عن و بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و

 منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب شفاھي بإختبار مشفوعة
 یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب برتبة

  .2020 سنة بعنوان

 (04) بأربعة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصـل
  .خطط

  .2020 جویلیة 14  الترشحات ختم یقع  :3 الفصـل

  2020 جوان 10 : في بوعرادة

                                    

  بلدیة رئیس    
  المجول بن  المنجي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 التعاقد طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 )مساعد متصرف برتبة منظرین 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ( ادارة ملحق
  بوعــــــــــــرادة بلدیة

  ارقـــــــــــــــــــر

 یتعلق 2020 جوان 10 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من  
 التعاقد طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 )مساعد متصرف برتبة منظرین 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ( ادارة ملحق
  . بوعــــــــــــرادة بلدیة

  ، بوعرادة بلدیـــــة رئیس إن
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  الدستـور، على ّاإلطالع بعد 

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في ّ◌المؤرخ العلي األمر وعلى
  . بوعرادة بلدیة

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد راألم على و
 كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید خاصة بأحكام المتعلق 2006
 المناظرات في  المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا
 في لإلنتداب التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة

   ، العمومي القطاع

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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
   بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
     .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ

 المنعقدة بوعرادة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   .2018 جوان 26 تاریخب

  :یلــي ما ّقــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصـل
 برتبة منظر 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب طریق عن و بالملفات

 لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .القرار ھذا ألحكام وفقا بوعرادة بلدیة

 التعاقد طریق عن و بالملفات خارجیة مناظرة تفتح :2 الفصـل
 برتبة منظر 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب بإختبار مشفوعة
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

 على أو األولى للمرحلة ةالجامعی الشھادة على المحرزین للمترشحین
 بھذا منظرة تكوینیة شھادة على المحرزین أو لھا معادلة شھادة

  .  المستوى

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصـل
   :القرار ھذا یضبط و البلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة ختم تاریخ-

  رةالمناظ فتح تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :4 الفصـل
 مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا و البلدیة من الترشح إستمارة سحب

 مكتب لدى مباشرة أو بالبلوغ اإلشعار مع السریع البرید أو الوصول
 شارع : التالي العنوان على بوعرادة بلدیة رئیس باسم البلدي الضبط

 وجوبا مرفقة اإلستمارة تكون و 6180 بوعرادة حاميال على دمحم
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف

  :للمناظرة الترشح عند-أ

  . البلدیة من سحبھا و تعمیرھا یتم ترشح إستمارة-

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-

 معادلة شھادة على أو األولى للمرحلة الجامعیة الشھادة من نسخة-
 بھذا منظرة تكوینیة شھادة على المحرزین أو علیھا مصادق لھا

  .  المستوى

 البلدي العمل مجال في والخبرة التكوین و للتربصات المبینة الوثائق-
  المترشح لدى توفرت إن

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

 خدمات إنجاز تثبت شھادة أو التشغیل مكاتب بأحد ترسیم شھادة-
  علیةف مدنیة

           .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة الملفات تقبل ال 
       

   :المناظرة في النجاح بعد-ب

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

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

  حدیثتان شمسیتان صورتان-

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل ظیفتھ و لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل جوبا و یرفض :5 الفصل
 مكتب لدى مودع عن أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید
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 الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع یتضمن أولم البلدي الضبط
 البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار، ھذا من ("أ" الفقرة )

   .الترشح ملف إرسال تاریخ یدلتحد الضبط ومكتب

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :6 الفصـل
 اللجنة ھذه تتولى و      البلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة

  : بالخصوص

  القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات فرز-

   المناظرة في شاركةالم حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-

   تقییمھا و الملفات دراسة-

 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب-
  .علیھا المتحصل

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

  الشفاھیة اإلختبارات سیر على اإلشراف-

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :7 الفصـل
 اللجنة من بإقتراح و  البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة ناظرةالم

  .للمناظرة الفنیة

  :مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل :8 الفصـل

    :األولى المرحلة(1

  .الفنیة اللجنة تضبطھا معاییر وفق المترشحین ملفات وتقییم دراسة

 مرات 02 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في الشخصي، لمجموعھم وفقا للمترشحین
  .سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین

  :الثانیة المرحلة(2

 مع محادثة تلیھ العامة الثقافة و التونسیة اإلدارة في شفاھي إختبار
 في و السحب طریق عن السؤال إختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء
 یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .إثنین على إلیھ

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة 20       التحضیر  *

  دقیقة 20        العرض  *

  دقیقة 20         الحوار  *

  2(20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد

 إختیار حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة الشفاھي اإلختبار یجرى
  .المترشح

 إن الشفاھي اإلختبار في بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال :9 الفصـل
  .األولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم

 المرحلة في المقبولین المترشحین جمیع دعوة تتم :10 الفصـل
  .الشفاھي اإلختبار راءإلج األولى

 (20) عشرین على (6) من أقل عدد كل عن ینتج :11 الفصـل
  .المترشح قبول رفض الشفاھي اإلختبار في

 المترشح علیھ المتحصل المجموع إحتساب یقع :12 الفصـل
  :كاآلتي

  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

  1أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  2ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  3( x 2 ب + x 1 أ) =النھائي الحاصل

 ترتیبا المترشحین ترتیب للمناظرة الفنیة اللجنة تتولى :13 الفصـل
 الذین المترشحین في قائمتین تقترح و النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  :ةنھائی بصفة قبولھم یمكن

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل :األصلیة القائمة -1
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

 تحصل إذا و تسدیدھا المزمع المراكز حدود في و المترشح علیھ
 ألكبرھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة
   .سنا

 على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة القائمة -2
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصـل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین مترشحینلل

  .البلدیة

 المترشحین وإستدعاء األصلیة بالقائمة التصریح یتم :15 الفصــل
 (یوما 30) شھر إنقضاء بعد و عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین

 تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على
 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة

 أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار
 من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة
 المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین قائمة

   .التفاضلي الترتیب حسب ذلك و التكمیلیة بالقائمة
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 من تقدیر أقصى على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و
  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :16 الفصـل

  2020 جوان 10 : فــي بوعرادة

   

 

  ملحـــــــــــق

 طریق عن و  بالملفات الخارجیة ظرةللمنا الشفاھي االختبار برنامج
 مساعد متصرف برتبة منظر 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب التعاقد
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . بوعــــــــــــرادة

  تونس في واالداري السیاسي التنظیم-

  الدستور-

  العامة الثقافة-

  البلدیة مھام-

  التشریعیة السلطة-

  التنفیذیة السلطة-

  القضائیة السلطة-

  بلدیة رئیس   
  المجول بن  المنجي

  

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

 یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 عون إلنتداب التعاقد طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

 ( ادارة ملحق )مساعد متصرف برتبة منظر 3أ صنف متعاقد
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ارياإلد بالسلك

  بوعــــــــــــرادة

 یتعلق 2020 جوان 10 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من رارقـــ
 عون إلنتداب التعاقد طریق عن و  بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

 ( ادارة ملحق )مساعد متصرف برتبة منظر 3أ صنف متعاقد
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك

  . بوعــــــــــــرادة

  ، بوعرادة بلدیـــــة رئیس إن

  الدستـور، على ّاإلطالع بعد 

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في المؤرخ ّالعلي األمر وعلى
  . بوعرادة بلدیة

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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
     .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ

 المنعقدة بوعرادة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة حضرم وعلى
   .2018 جوان 26 بتاریخ

 سنة بعنوان بوعرادة بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و 
 بتاریخ البلدي المجلس مداولة بمقتضى علیھا المصادق و 2020

  .  2019 نوفمبر 16

 بضبط المتعلق 2020 جوان 10 في المؤرخ بلديال القرار على و
 إلنتداب التعاقد طریق عن و بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة
 اإلداري بالسلك مساعد متصرف برتبة منظر 3أ صنف متعاقد عون

  . بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  :یلــــــــــــي ما ّقــرر

 2020 أوت 14 یوم لفائدتھا و بوعرادة ببلدیة تفتح :األول الفصـل
 التعاقد طریق عن و بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و

 برتبة منظر 3أ صنف متعاقد عون إلنتداب شفاھي بإختبار مشفوعة
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .2020 سنة

 (01) بواحد شغورھا سد مرادال الخطط عدد حدد :2 الفصـل
  .خطة
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   2020 جویلیة 14 الترشحات ختم یقع  :3 الفصـل

  2020 جوان 10 : في بوعرادة

  بلدیة رئیس                                                      

  المجول بن  المنجي

  

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

  

 یتعلق 2020 جوان 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 التعاقد طریق عن و بالملفات خارجیة ناظرةم تنظیم كیفیة بضبط

 إدارة مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  بوعــــــــــــرادة

  قـــــــــــــــــــرار

 یتعلق  2020 جوان 10 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من
 التعاقد طریق عن و بالملفات خارجیة مناظرة ظیمتن كیفیة بضبط

 إدارة مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . بوعــــــــــــرادة

  ، بوعرادة بلدیـــــة رئیس إن

  الدستـور، على ّاإلطالع بعد    

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1941 جانفي 22 في ّ◌المؤرخ العلي األمر وعلى
  . بوعرادة بلدیة

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر على و 
 مناظرات في مشاركةبال خاصة إستثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة اإلنتداب

   1992 أوت 28 في

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

 25 في المؤرخ 2020 نةلس 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
     .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و إلنتدابا آلیات و صیغ

 المنعقدة بوعرادة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   .2018 جوان 26 بتاریخ

          

  :یلــي ما ّقــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصـل
 منظرین ج صنف عاقدینمت أعوان إلنتداب طریق عن و بالملفات

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب برتبة
  .القرار ھذا ألحكام وفقا بوعرادة بلدیة لفائدة

 التعاقد طریق عن و بالملفات خارجیة مناظرة تفتح :2 الفصـل
 برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب بإختبار مشفوعة
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل إدارة مستكتب

 و اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تعلیمھم تابعوا الذین للمترشحین
 على تحصلوا أو الثانوي، التعلیم من السادسة بالسنة تعلیمھم تابعوا
 من الثالثة بالسنة بالسنة تعلیمھم تابعوا و األساسي التعلیم ختم شھادة
 بالمستوى ّمنظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو الثانوي التعلیم
   .الذكر سالف

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3 الفصـل
   :القرار ھذا یضبط و البلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة ختم تاریخ-

  المناظرة فتح تاریخ-

 أعاله إلیھا ارالمش للمناظرة المترشحین على یجب  :4 الفصـل
 مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا و البلدیة من الترشح إستمارة سحب

 مكتب لدى مباشرة أو بالبلوغ اإلشعار مع السریع البرید أو الوصول
 شارع : التالي العنوان على بوعرادة بلدیة رئیس باسم البلدي الضبط

 اوجوب مرفقة اإلستمارة تكون و 6180 بوعرادة الحامي على دمحم
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف

  :للمناظرة الترشح عند-أ

  . البلدیة من سحبھا و تعمیرھا یتم ترشح إستمارة-

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-
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 بالمستوى ّمنظرة تكوین شھادة أو المدرسیة الشھادة من نسخة-
 الخاصة المعاھد من المسلمة المدرسیة للشھائد بالنسبة ) المطلوب

  (للتعلیم الجھویة المندوبیة قبل من علیھا مصادق تكون أن یجب

 البلدي العمل مجال في والخبرة التكوین و للتربصات المبینة الوثائق-
  المترشح لدى توفرت إن

  عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

 خدمات إنجاز تثبت شھادة أو التشغیل مكاتب بأحد ترسیم شھادة-
  فعلیة مدنیة

   الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة الملفات تقبل ال 

   :المناظرة في النجاح بعد-ب

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

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون-
  ھرأش (03) ثالثة

  حدیثتان شمسیتان صورتان-

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل ظیفتھ و لیمارس
  .للصحة یةعموم

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل جوبا و یرفض :5 الفصل
 مكتب لدى مودع عن أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع یتضمن أولم البلدي الضبط
 البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد و القرار، ھذا من ("أ" الفقرة )

   .الترشح ملف إرسال تاریخ حدیدلت الضبط ومكتب

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :6 الفصـل
 اللجنة ھذه تتولى و      البلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة

  : بالخصوص

  القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات فرز-

   المناظرة في لمشاركةا حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-

   تقییمھا و الملفات دراسة-

 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب-
  .علیھا المتحصل

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

  الشفاھیة اإلختبارات سیر على اإلشراف-

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :7 الفصـل
 اللجنة من بإقتراح و  البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة لمناظرةا

  .للمناظرة الفنیة

  :مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل :8 الفصـل

    :األولى المرحلة(1

  .الفنیة اللجنة تضبطھا معاییر وفق المترشحین ملفات وتقییم دراسة

 مرات 04 دحدو في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في الشخصي، لمجموعھم وفقا للمترشحین
  .سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین

  :الثانیة المرحلة(2

 مع محادثة تلیھ العامة الثقافة و التونسیة اإلدارة في شفاھي إختبار
 في و السحب طریق عن السؤال إختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء
 یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  .إثنین على إلیھ

     المدة اإلختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة 20            التحضیر  *

  دقیقة 20              العرض  *

  دقیقة 20               الحوار  *

   الضارب النقاط ددع  

  2(20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد

 إختیار حسب الفرنسیة أو العربیة باللغة الشفاھي اإلختبار یجرى
  .المترشح

 إن الشفاھي اإلختبار في بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال :9 الفصـل
  .األولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم

 المرحلة في المقبولین المترشحین جمیع دعوة تتم :10 الفصـل
  .الشفاھي اإلختبار جراءإل األولى

 (20) عشرین على (6) من أقل عدد كل عن ینتج :11 الفصـل
  .المترشح قبول رفض الشفاھي اإلختبار في

 المترشح علیھ المتحصل المجموع إحتساب یقع :12 الفصـل
  :كاآلتي

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  1أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  2ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط وعمجم
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  3( x 2 ب + x 1 أ) =النھائي الحاصل

 ترتیبا المترشحین ترتیب للمناظرة الفنیة اللجنة تتولى :13 لفصـلا
 الذین المترشحین في قائمتین تقترح و النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  :ئیةنھا بصفة قبولھم یمكن

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل :األصلیة القائمة(1
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

 تحصل إذا و تسدیدھا المزمع المراكز حدود في و المترشح علیھ
 ألكبرھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة
   .سنا

 على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :التكمیلیة ةالقائم(2
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصـل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 المترشحین وإستدعاء األصلیة بالقائمة التصریح یتم :15 الفصــل
 (یوما 30) شھر إنقضاء بعد و عملھم بمراكز لإللتحاق الناجحین

 تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على
 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ ةاإلدار

 أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار
 من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة
 المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین قائمة

   .التفاضلي الترتیب حسب لكذ و التكمیلیة بالقائمة

 من تقدیر أقصى على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و
  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :16 الفصـل

  2020   جوان 10: فــي بوعرادة

  ملحـــــــــــق

 طریق عن و  بالملفات الخارجیة للمناظرة الشفاھي االختبار برنامج
 مستكتب برتبة منظرین ج صنف متعاقدین أعوان إلنتداب التعاقد
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  . بوعــــــــــــرادة

  تونس في السیاسي التنظیم-

  الدستور-

  العامة الثقافة-

  البلدیة مھام-

  بلدیة رئیس     
  لمجولا بن  المنجي


