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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  

 قربة
 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي يمحلل بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

  .…………………………………………………………………………… العمومیة
 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان

  .....................................................................................................................................العمومیة
 تاكلسة

 المیزان ختم قرار و  المالي الحساب  بقرار یتعلق 2020 ماي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 .............................................................................................................................2020 لسنة  

 ماطر
 من عامل النتداب مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 ..............................................................................ماطر بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان الثانیة الوحدة
 عامل 14 النتداب مھني اختبار فتح بقرار یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ........................................................................ماطر بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان األولى الوحدة من
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 الرحمان عبد منزل
 إلى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

  ......................................................................................................................مباشرة أعلى صنف
 الوحدة من عملة النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ........................................................................................................................................األولى
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 .............................................................................................إعالمیة مخبر تقني النتداب باالختبارات
 شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط لقیتع 2020 جوان 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ............................................المھنیة االختبارات و االمتحانات و باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن

 02 عدد النتداب المھني االختبار لجنة بتركیبة یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ..................................................................................................................األولى الوحدة من عملة
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 3  في رخمؤ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ..............................................................................................................................إعالمیة مخبر
 النتداب المھنیة االختبارات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ..............................................................................................................األولى المجموعة من عملة
 من عملة لترقیة المھني االمتحان لجنة ةبتركیب یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  ........................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 

 
 

1991 
 

1992 
 

1992 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 



  1689صفحـة   2020 جوان 16 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   38عـــــدد 

        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  قربة

 یتعلق 2020 جوان 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من  بقرار
 ليمحل بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  . العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

 یتعلق 2020 جوان 02  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  . العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

   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 حتھنق التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

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

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 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 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 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 تأو 24 یوم قربة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة
  . العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 فصل
(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 14 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جوان 02 في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من بقرار

 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

 بفتح یتعلق 2020 جوان 02في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قرار 
 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

   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 ؤرخالم 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ األمر وعلى
  .قربة
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 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  . 2009 جانفي 21 في خالمؤر

 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 بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 

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

  .العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة

  :  یلي ما قرر

 واألیام 2020 أوت 24 یوم قربة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة  الموالیة
  . العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي

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

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

   2020 جـــوان 02 : فـــي قربة

  

  بلدیة رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد

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

  تاكلسة

  

 یتعلق 2020 ماي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 20 ددع قرار
  2020 لسنة   المیزان ختم قرار و  المالي الحساب  بقرار

  المیــزان ختــــم قــرار

  تـــــاكلسة بلدیـــة

 – 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد قانون
   )194(الفصل

    العمیري ولید : اسفلھ الممضي اني

   تــــــــاكلســة ــةبلدیــــــــــ رئیس

   بتاریخ المجلس ھذا مداولة بمقتضى بھذا القائم

   2020 ماي 31

   2019 سنة لتصرف المالى الحساب على االطالع بعد

   2019 سنة تصرف مدة للمجموعة الجملیة المیزانیة ان وحیث

   دینار 3129754.865 : بلغت

   المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ

------------------------------------------   
  د 3129754.865

   المیزانیة لمصاریف الجملي المبلغ

-------------------------------------------  
  د 1918282.385

   للمیزانیة الجملي الفائض

-------------------------------------------  
   د  1211472.480

 اختتام حد الى استعمال دون الباقیة االول بالعنوان االعتمادات مبلغ
  بإلغائھا یصرح والتي التصرف

---------------------------------------------  
  د  152125.069

 الباقیة الثاني العنوان من 4و 3 بالجزءین الدفع اعتمادات مبلغ 
   حد الى استعمال بدون

   . بالغائھا یصرح والتي التصرف اختتام

---------------------------------------------   
  د 583850.847

 بدون الباقیة الثاني العنوان من 5 بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ 
 التصرف الى تحویلھا سیقع والتي التصرف اختتام حد الى استعمال
  .  الموالي

  د 756913.977 

 بدون الباقیة الثاني العنوان من 5 ءبالجز الدفع اعتمادات مبلغ
  بالغائھا یصرح والتي التصرف اختتام حد الى استعمال

  الشــــــيء-

  نقل في ارخص
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             أي االحتیــاطــــي المــال من االول العنوان مـن الزائـد
  د 4443.656    :   

 2020 تصرف الى 4و 3الجزء II العنوان من لالفـاض مـن الكل
   د  450114.847    :  

     2020 تصرف الى 5 الجزء II العنوان من الفاضل من الكل
    د  756913.377    : 

  فــي كلسةتا

   اإلشراف سلطة قرار                       القـــــــــابض

     

  بلدیة رئیس  
  العمیري  ولید

  

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

  ماطر

  

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 سنة بعنوان الثانیة الوحدة من عامل النتداب مھني امتحان فتح بقرار

  ماطر بلدیة لفائدة 2020

 لثانیةا الوحدة من عامل النتداب مھني امتحان بفتح یتعلق قرار
  ماطر بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس 
  التھامي  جالل

  

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

  

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 بعنوان األولى الوحدة من عامل 14 النتداب مھني اختبار فتح بقرار

  ماطر بلدیة لفائدة 2020 سنة

 األولى الوحدة من عامل 14 نتدابال مھني اختبار بفتح یتعلق قرار
  ماطر بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

  

  بلدیة رئیس  
  التھامي  جالل

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

  الرحمان عبد منزل

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  مباشرة اعلى صنف إلى صنف من عملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

 2020/ 06/ 04 في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیس من
 أعلى صنف إلى صنف من عملة لترقیة مھنـي  إمتحان بفتـح  یتعلق

  .  2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة  مباشرة

  ، الرحمــــان عبد منزل بلدیة رئیــــــــسة إن

     الدستور على اإلطالع بعـــــد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

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

 المتعلق 1984 أوت 27 في مؤرخ 984 عدد األمر وعلى 
  .الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة  عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  المحلیة جماعاتوال

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى -
 عملة ترقیة و إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات برنامج و

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في  المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
   الخطط ترتیب و ھنیةالم للمدونة

 و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت و
  .البلدیات

 عدد بضبط المتعلق  2020 جوان 03 في المؤرخ المقرر على و
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل

  : یلـــــــي مارر ق

 لترقیة مھني إمتحان الرحمان عبد منزل ببلدیة یفتـح : األول الفصل 
 لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  : التالي الجدول
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 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد عملة    الثانیة الوحدة ضمن 1 -
   إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف مھني

   03     الرابع الصنف

  01   الخامس الصنف

  01   السادس الصنف

 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد عملة    الثالثة الوحدة ضمن  2 -
   إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف مھني

   01    الثامن الصنف

 2020 أوت 13 یــوم المھنیـة تاإلمتحانا تجـرى : -2 الفصل
  .  الموالیة واألیام 

   2020  جویلیة  13 یوم الترشحـات قائمـة ختـم یقـع : -3 الفصل

  

  بلدیة رئیس   
  دریدي مروة  

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  األولى الوحدة من عملة إلنتداب مھني إختبار بفتح

 مھني إختبار بفتح یتعلق  2020 جوان  04 في رخمؤ  قرار
 الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة  األولى الوحدة من عملة إلنتداب
 ، الرحمــــان عبد منزل بلدیة رئیــــــــس إن.  2020 سنة بعنوان

 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى الدستور، على اإلطالع بعد  
 باصدارمجلة لمتعلقا 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018
 المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون ،وعلى المحلیة الجماعات

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في
 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان
 . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
 1984 أوت 27 في مؤرخ 984 عدد األمر وعلى.2011
 ـدد2509عـ األمر وعلى .الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث المتعلق

 النظام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة
 المحلیة والجماعات الدولة  عملة بسلك الخاص األساسي

 عدد االمر على و. اإلداریة الصبغة ذات مومیةالع والمؤسسات 
 المتعلق 1998 دیسمبر 18 في  المؤرخ 1998 لسنة 2510

 الجماعات و الدولة عملة سلك اصناف  درجات بین المطابقة بضبط
 على .التاجیر مستویات و االداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر
 . بالبلدیات والترسیم الترقیة ةآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

 و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 ترقیة و        إلنتداب المھنیة واإلمتحانات  اإلختبارات برنامج

 24 في  المؤرخ للمقرر الملحق وعلى. المحلیة الجماعات عملة
 و الخطط ترتیب و المھنیة للمدونة المتضمن 2014 فیفري

 و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت
 في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة قرار وعلى.البلدیات
 المھنیة اإلختبارات تنظیم  كیفیة بضبط المتعلق 2020 جوان  04

 291 عدد كوميالح لألمر تبعا األولى المجموعة من عملة إلنتداب
 صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة

 منزل بلدیة رئیسة قرار وعلى. بالبلدیات والترسیم الترقیة وآلیات
 عدد بضبط المتعلق 2020 جوان 03 في المؤرخ الرحمان عبد

 الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
 -. الرحمان عبد مزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلنتداب

 عبد منزل لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
 جوان 27 یوم المنعقدة 2023 -2018 النیابیة للمدة الرحمان

 عبد منزل بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات وعلى -. 2018
 مداولة بمقتضى علیھا والمصادق 2020 سنة بعنوان الرحمان
                        2019 نوفمبر 26 بتاریخ البلدي المجلس

                                                                
 :  األول الفصل: یلـــــــي مـا قـــــــــرر                       

 2020 أوت 31 یوم ولفائدتھا الرحمان عبد منزل ببلدیة یفتح
 األولى المجموعة من عملة إلنتداب مھني إختبار الموالیة واألیام 

  الثاني الفصل. 2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة
 الفصل. خطط 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :

  .  2020 جویلیة 31 یوم الترشحات ختم یقع :  الثالث

  

  بلدیة رئیس
  دریدي مروة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 دعد قرار
 تقني إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  إعالمیة مخبر

 جوان 04 في  في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة من
 باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020
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 بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة ائدةلف  إعالمیة مخبر تقني إلنتداب
  .2020 سنة

  ،  الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  .المحلیة الجماعات باصدارمجلة المتعلق 2018

 سمبردی 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى -
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع
  .2011 دیسمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة

 تأو 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر على و
  . الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1984

 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى -
 في بالمشاركة خاصة اإلستثنائیة باألحكام المتعلق 1982سبتمبر

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

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

   2009 فیفري 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 إلنتداب باإلختبارات
   العمومیة اإلدارة تنظمھا

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

   ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى -
  ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020فیفري17

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى -
  بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشون وزیر السید منشور وعلى -
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط تعلقالم 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 عبد منزل البلدیلبلدیة المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
 جوان 27 یوم المنعقدة 2023 -2018 النیابیة للمدة الرحمان

2018 .  

 عبد منزل لبلدیة البلدي للمجلس األولى الدورة الجلسة محضر وعلى
 على بالمصادقة المتعلقة 2020 فیفري 29 بتاریخ المنعقدة الرحمان

  خارجیةباإلختبارات مناظرة طریق عن إعالمیة مخبر تقني إنتداب

  : یلـــــــي مـا قـــــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 محللي بسلك إعالمیة مخبر تقني رتبة في لإلنتداب باإلختبارات

 عبد منزل بلدیة لفائدة بالبلدیات العمومیة لإلدارات میةاإلعال وتقنیي
  .القرار ھذا ألحكام وفقا الرحمان

 إعالمیة مخبر تقني إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
 للمترشحین العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

 في نتكوی مع معادلة شھادة أو الباكالوریا شھادة على المحرزین
 منظرة تكوینیة شھادة أو ، اإلعالمیة أسالیب وصیانة إستغالل

 ( 40) سنة أربعون سنھم یتجاوز لم والذین الذكر سالف بالمستوى
 بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم ، سنة

 سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك تشغیل
 مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي. یلالتسج ھذا تلي التي

 تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم تشغیل
  .المناظرة فیھا

 رئیس بقرار أعاله المشارإلیھا الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  . البلدیة

  :القرار ھذا ویضبط 

  ظرالتنا على المعروضة الخطط عدد  -      

  . الترشحات قائمة وختم تاریخ  -      

  المناظرة فتح تاریخ  -      

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

 البیئة شارع الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة بإسم بالبلوغ إشعار مع
 یتضمن بملف وجوبا مرفقة إستمارة وتكون الرحمان عبد منزل

   : التالیة الوثائق

   : للمناظرة الترشح عند – أ 
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 اإللكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ) ترشح إستمارة-1
              االعمومیة ات المناظر لبوابة

www.concours.gov.tn    

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -  

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

    وعنوانھ المترشح إسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -  

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات جازإن تثبت شھادة -
 القانونیة السن تجاوز الذي    للمترشح بالنسبة  التشغیل مكاتب
 أشھر ثالثة من أكثر تسلمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب بصفة

 القصوى السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ في
  . باألمر للمعني

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

   : المناظرة في النجاح بعد–ب

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

 أكثرمن لیمھتس تاریخ على یمض لم ) األصل (والدة مضمون -
   .أشھر (03) ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -

  . یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

 أن أشھرتثبت ثالثة من أكثر تسلمھا على یمض لم طبیة شھادة -
 لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت تتوفرفیھ المترشح
 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  . للصحة

 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 الفصل
 لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
   .المناظرة

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

  . بالخصوص اللجنة ھذه

   المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

 الكتابیة اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -         
  . والشفاھیة

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -  

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -  

   الشفاھیة اإلختبارات سیر على اإلشراف -  

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :  8 الفصل
  : التالیین إختبارین

  األولي القبول إختبار  -   

  النھائي القبول إختبار -   

   : األولي القبول إختبار– أ

  . تقني موضوع حول كتابي إختبار  - 

   ساعات 3 المدة  - 

  . 2 الضارب -

 إختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا یجري
  . المترشح

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

  . القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني اإلختبار برنامج یضبط

   : النھائي القبول إختبار– ب

 بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي إختبار  - 
 السؤال إختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

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

   : یلي كما والضوارب اإلختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  اإلختبار نوعیة

  : شفاھي إختبار

   دقیقة 20 : التحضیر -

   دقیقة 20 : العرض -

   دقیقة 20 : الحوار -

  (20) ینوالعشر (0) الصفر بین یتراوح عدد :  النقاط عدد *
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  1 :  الضارب *

 إختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا یجري
  . المترشح

 كل إلى ویسند إثنین مصححین على اإلختبارات تعرض : 9 الفصل
  . (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد إختبار

  . نالمسندی للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 إعادة تتم نقاط (4) یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
 العدد ویكون ، أخرین إلثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح
  . األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

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

 اإلختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
   الشفاھي اإلختبار إلجراء األولي القبول

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

  . ( والكتابي الشفاھي ) اریناإلختب مجموع إلى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین وإذاتحصل
  سنا ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن الیمكن :  13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال الكتب اإلختبارات 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 وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من
 الحق إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) لمدة المشاركة

  . لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى القرار 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 :15 الفصل
 ائمتینق وتقترح والشفاھي الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  : نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

   : األصلیة القائمة– أ

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

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي المترشح

   :  التكمیلیة القائمة– ب

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

 بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء
  . عملھم

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

 من العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك إعالمیة مخبر
  . المحلیة الجماعات رئیس قبل

 بالقائمات بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم :17 الفصل
  . عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین وإستدعاء األصلیة

 من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) أجل إنقضاء أجل بعدو
 على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمات التصریح تاریخ

 بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 أو یوما (15) أقضاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق علیھم

 الناجحین المترشحین قائمة من ونویحذف للتسمیة رافضین یعتبرون
 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك

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

  .المحلیة للجماعات ةالرسمی بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل

  
  بلدیة رئیس
  دریدي مروة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

  المھنیة اإلختبارات و اإلمتحانات و باإلختبارات الخارجیة

 جوان03 في  في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة من
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق  2020

 واإلختبارات واإلمتحانات باإلختبارات الخارجیة المناظرة طریق
  .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة  المھنیة

  ،  الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعـــــد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علىو
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى -
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 وعلى اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

 89 عدد المرسوم وخاصة ، تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع
  .2011 دیسمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر على و
  . الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1984

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة  عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  المحلیة والجماعات

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

   2009 فیفري 21 في المؤرخ

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى -
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020فیفري17

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى -
  بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشون وزیر السید منشور وعلى -
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 عبد منزل لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
 جوان 27 یوم المنعقدة 2023 -2018 النیابیة للمدة الرحمان

2018 .  

 عبد منزل لبلدیة البلدي للمجلس األولى الدورة الجلسة محضر وعلى
 على بالمصادقة المتعلقة 2020 فیفري 29 بتاریخ المنعقدة الرحمان

 طریق عن نظافة عامل ـدد 02 عــ و  إعالمیة مخبر تقني انتداب
  باالختبارات خارجیة مناظرة

  : یلـــــــي مـا قـــــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط: األول الفصل
 مخبرإعالمیة تقني إلنتداب باإلختبارات الخارجیة المناظرة طریق

 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة عملة ـدد 02وعـ
   :التالي النحو لىع 2020

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي سلك /1

   إعالمیة مخبر تقني : الرتبة

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

   باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن

  األولى الوحدة العملة سلك /2

  فضالت رافع : المھني الترتیب : 3 الصنف

     02 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

   خارجیة مناظرة طریق عن

  بلدیة رئیس
  دریدي مروة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 الوحدة من عملة 02 عدد إلنتداب المھني اإلختبار لجنة بتركیبة
  األولى

 جوان 04 في  في مؤرخ  الرحمان عبد منزل بلدیة رئیس من
 02 عدد النتداب  المھني اإلختبار  لجنة بتركیبة  یتعلق 2020

 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة  األولى الوحدة من عملة
2020.  

  ،   الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى -
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 وعلى ریةاإلدا الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

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

 1984 أوت 27 في مؤرخ 984 عدد األمر وعلى  -     
  .الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث المتعلق

 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى  -     
 عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  المحلیة والجماعات الدولة 
  . اإلداریة

 18 في  المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و  -     
 سلك أصناف  درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 198 دیسمبر
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 االداریة الصبغة اتذ المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة عملة
   .التاجیر مستویات و

 المتعلق 2015 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى  -     
 و إلنتداب المھنیة واإلمتحانات  اإلختبارات برنامج و نظام بضبط
  .المحلیة الجماعات عملة ترقیة

 2014 فیفري 24 في  المؤرخ للمقرر الملحق وعلى  -     
 شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة للمدونة المتضمن

  .البلدیات و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة

 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة وزیر منشور على و  -     
 لسنة 68 عدد القانون احكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996 جانفي

 يف بالتصرف المتعلقة و للبلدیات االساسي للقانون المنقحة 1995
  . البلدیین االعوان

 إمتحان بفتـح المتعلق 2020 جوان 04 في المؤرخ القرار وعلى -
 بلدیة لفائدة  األولى الوحدة من عملة 02 عدد النتداب  مھنـي 

  .2020ة سن بعنوان الرحمان عبد منزل

                                                               
  : لـــــــيی مـا قـــــــــرر 

 عبد منزل  ببلدیة  المھني اإلمتحان لجنة تتركب : األول الفصل   
  : السادة من األولى الوحدة من عملة النتداب الرحمان

  اللجنة رئیس        ینوبھ من أو البلدیة رئیس

         عضو            للبلدیة العام الكاتب -

 أول مھندس                 كفاءة ذو عامل أو مختص تقني إطار-
  عضو                    مدیر كاھیة

                   عضو                    األعوان مصلحة رئیس-
 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل  

 ھي التي االعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس
  دریدي مروة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  إعالمیة مخبر تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 جوان 04 في  في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة من
 مخبر تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق  2020
  .2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة   إعالمیة

  ،   الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة إن 

  ، الدستور على إطالعھ بعـــــد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  .   المحلیة الجماعات   مجلة باصدار لقالمتع 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى -
 و   الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

 89 عدد مالمرسو وخاصة ، تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أوت 27 في المؤرخ 1984 لسنة 984 عدد األمر على و  
  . الرحمان عبد منزل  بلدیة بإحداث المتعلق 1984

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

  ، 2009 فیفري 21 في المؤرخ

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

  في المؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة قرار وعلى -
 خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبطب المتعلق 2020 جوان04

 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك بسلك إعالمیة مخبر تقني إلنتداب
     . الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 14 عدد والبیئة المحلیة نالشؤو وزیر السید منشور وعلى -
 وآلیات صیغ   بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في المؤرخ
  . بالبلدیات والترسیم لترقیةوا االنتداب

 عبد منزل لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
 جوان 27 یوم المنعقدة 2023 -2018 النیابیة للمدة الرحمان
2018   

 الرحمان عبد منزل بلدیة بمیزانیة المرصودة عتماداتالا وعلى -
 بلديال المجلس مداولة بمقتضى علیھا والمصادق 2020 سنة بعنوان
   2019 نوفمبر 26 بتاریخ

  : یلـــــــيما قرر 

 نوفمبر 05 الرحمان عبد منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل   
 تقني إلنتداب باإلختبارات رجیةخا مناظرة الموالیة واألیام 2020

 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة   إعالمیة مخبر
2020.  
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 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
   . واحدة

   2020أكتوبر 05 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  دریدي مروة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   ةلسن 7 عدد قرار
 المجموعة من عملة إلنتداب المھنیة اإلختبارات تنظیم كیفیة بضبط
  األولى

 2020/ 06/ 04 في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیس من
 من عملة إلنتداب المھنیة اإلختبارات تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق

 الحكومي لألمر رحمانتبعاال عبد منزل بلدیة لفائدة  األولى المجموعة
 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد

  . بالبلدیات والترسیم الترقیة ةآلیات صیغ بضبط

  ، الرحمــــان عبد منزل بلدیة رئیــــــــسة إن

  الدستور، على اإلطالع بعد   

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
   باصدار تعلقالم 2018 ماي

  .   المحلیة الجماعات مجلة 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولةو ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات

 89 ددع المرسوم وخاصة . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلق 1984 أوت 27 في مؤرخ 984 عدد األمر وعلى
  .الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة  عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  المحلیة والجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 والترسیم الترقیة وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات

 و نظام بضبط المتعلق2014فیفري24 في المقررالمؤرخ وعلى -
 ملةع ترقیة و إلنتداب المھنیة واإلمتحانات  اإلختبارات برنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في  المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 و الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة للمدونة

  .البلدیات و الجھویة المجالس لعملة االنتداب

 14 عدد  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
  . 2019سبتمبر18 في المؤرخ

 عبد منزل لبلدیة يالبلد المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
 جوان 27 یوم المنعقدة 2023 -2018 النیابیة للمدة الرحمان

2018 .  

 عبد منزل لبلدیة البلدي للمجلس األولى الدورة الجلسة محضر وعلى
 على بالمصادقة المتعلقة 2020 فیفري 29 بتاریخ المنعقدة الرحمان

ي مھن اختبار طریق عن األولى الوحدة من ةعمل ــدد 02 عـ إنتداب
  : یلـــــــي مـاقرر 

 األولى بالوحدة عملة إلنتداب مھني إختبار تنظیم یقع : األول الفصل
   الرحمان عبد منزل بلدیة ئدةلفا

 عبد منزل بلدیة رئیسة لقرار طبقا مھني إختبار یقع: الثاني الفصل
  : القرار ھذا ویظبط الغرض في یصدر الرحمان

  . لإلختبار المعروضة الخطط عدد -        

  . المھني اإلختبار إجراء تاریخ -        

   الترشحات قائمة غلق تاریخ -        

 أعاله إلیھا المشار المھنیة االختبارات على تشرف: لثالثا الفصل -
 وفق الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة من بقرار تعیینھا یتم لجنة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر أحكام
 رالمقر وعلى والترسیم الترقیة آلیات صیغة بضبط المتعلق 2019

 برنامج و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري24 في المؤرخ
 الجماعات عملة ترقیة و النتداب المھنیة واالمتحانات  االختبارات

  . المحلیة

  : لالنتداب المترشحین لدى تتوفر أن یجب : الرابع الفصل

 عدد القانون من 17 بالفصل علیھا المنصوص العامة الشروط -
  .1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112

 األمرعدد أحكام وفق األكثر على سنة ( 40) سن یتجاوز ال أن -  
 تم كما     1982 یسمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229

    1998 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 باألمر إتمامھ
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   . المھنیة بالمدونة المضبوطة الخاصة الشروط لدیھم تتوفر أن -   

 أن المھني اإلختبار في المترشحین على یجب : الخامس الفصل
   وجوبا وتسجیل المحددة األجال في ترشحھم مطالب یرسلوا

 بالوثائق مصحوبا الرحمان عبد منزل لبلدیة المركزي الضبط بمكتب
  : التالیة

  : لإلختبار الترشح عند-1

 اإلختصاص المترشح فیھ یحدد عادي ورق على ترشح مطلب *  
  . یختاره الذي

  . الوطنیة تعریف بطاقة من نسخة *  

  . المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة *  

  :  اإلختبار في النجاح عند-2

 على یمضي لم األصل ، العدلیة السوابق سجل من مضمون *  
  . أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ

 ثالثة من أكثر تسلیمھ  تاریخ على یمضي لم والدة مضمون *  
  . أشھر

 على یمضي لم عمومیة صحة طبیب من مسلمة طبیة شھادة *  
 فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ

  . مھامھ لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت

 المھنیة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة *         
  . المطلوبة

 الضبط بمكتب یسجل ترشح مطلب كل یرفض : السادس الفصل
  . الترشحات قائمة غلق تاریخ بعدد

 بلدیة رئیسة من بقرار اإلختبار لجنة تركیبة تضبط : السابع الفصل
   : من وتتركب الرحمان عبد منزل

   اللجنة رئیس ( ینوبھ من أو)  البلدیة رئیس -

   عضو : العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب -        

   عضو : بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف -        

  عضو : مختص تقني إلطار -        

 االختبارات على باإلشراف المكلفة اللجنة تتولى : الثامن الفصل
  : لالنتداب المھنیة

  . الترشحات ملفات دراسة  -

  . اإلختبارات في للمشاركة المقبولین الترشحات قائمة ختم -

  . اإلختبارات ومدة محتوى تحدید -  

 اإلختصاصات في اإلختبارات إجراء على على اإلشراف -  
  . بھا الخاصة األعداد وإسناد وتقییمھا المطلوبة

  . نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب - 

  . النھائیة بالنتائج التصریح -  

 یحصل لم إن مترشح أي بقبول التصریح الیمكن: التاسع الفصل
   (20) عشرین من  (10) عشرة یفوق أو یساوي عدد على

 وإذا (1) ضارب تطبیقي إختبار ( علیھ المجرى اإلختبار في )
 ألكبرھم اإلنتداب أولویة تكون العدد نفس على مترشحین عدة تحصل

  . سنا

 اإلختبار في المقبولین المترشحین قائمة بقرار تضبط: العاشر الفصل
  الرحمان عبد منزل بلدیة رئیسة قبل من إلیھ المشار لإلنتداب المھني

  

  بلدیة رئیس
  دریدي مروة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 صنف إلى صنف من عملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیبة

  مباشرة أعلى

 2020/ 06/  04 في مؤرخ الرحمان عبد منزل بلدیة رئیس من
 إلى صنف من عملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیبة  قیتعل

 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل بلدیة لفائدة  مباشرة أعلى صنف
2020  .  

  ، الرحمــــان عبد منزل بلدیة رئیــــــــسة إن

     الدستور على اإلطالع بعـــــد  

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 و     الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعات
 89 عدد المرسوم وخاصة . تممتھ او قحتھن التي النصوص جمیع
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 المتعلق 1984 أوت 27 في مؤرخ 984 عدد األمر وعلى 
  .الرحمان عبد منزل بلدیة بإحداث
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 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 ولةالد  عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  المحلیة والجماعات

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمر وعلى -
  بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 عبد منزل لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
 جوان 27 یوم المنعقدة 2023 -2018 النیابیة للمدة الرحمان

2018 .  

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى -
 عملة ترقیة و  النتداب المھنیة واالمتحانات  االختبارات برنامج و

  . 2015 افریل 28 في المؤرخ بالقرار المتمم المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في  المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 و الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة للمدونة

  .البلدیات و الجھویة المجالس لعملة االنتداب

 14 عدد والبیئة المحلیة نالشؤو وزیر السید منشور وعلى -
 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في المؤرخ
  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 امتحان بفتح المتعلق  2020 جوان 04 في المؤرخ القرار وعلى
 منزل ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من  العملة لترقیة مھني

  2020 سنة بعنوان الرحمان عبد

                                                                
  : یلـــــــي مـا قـــــــــرر                          

 إلى صنف من  العملة لترقیة االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل 
 2020 سنة بعنوان الرحمان عبد منزل ببلدیة مباشرة أعلى صنف

   : السادة من

                                   ینوبھ من أو    البلدیة رئیسة•
   اللجنة رئیــــس                                         

                        ینوبھ من أو   للبـــلدیـــــة العـــام الكاتـب•
    عضو                                             

                                         األعوان مصلحة رئیس•
    عضــــو                                              

 یسرى السیــدة  عالیة كفاءة ذو مختص املع أو مختص تقني إطار•
  عضــــو               تقنـــــي : صبیح بو

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

   اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس
  دریدي مروة
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