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 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 11  في خمؤر 2020   لسنة 14 عدد قرار
........................................................................................................مساعد متصرف النتداب التعاقد
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

................................................................................................................متصرفین النتداب التعاقد
 متصرف النتداب مناطرة تنظیم كیفیةب یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
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................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب
مدنین

 النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
..................2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندسین

 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
.....2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین نتدابال االختبارات و

 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
.2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرفین النتداب االختبارات و

 النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
.....................2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة ارةلإلد المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس

  میدون جربة
 العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
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   القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  بوعرادة

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 خدمات إسداء مقابل  البلدیة المعالیم تعریفة بضبط یتعلق بقـــرار
  الشراب الصالح بالماء التزوید

   ، بوعرادة بلدیة رئیس إن

 مؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و الدستور على اإلطالع بعد
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

 لسنة 35 عدد المحلیة الجماعات لمیزانیة األساسي القانون وعلى
 التي النصوص جمیع وعلى 1975 يما 14 في المؤرخ 1975

 2007 لسنة 65 عـدد األساسي القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ
  ،2007 دیسمبر 18 فـي المؤرخ

 81 عدد القانون بمقتضي الصادرة العمومیة المحاسبة مجلة وعلى
 و تنقیحھا تم كما 1973 دیسمبر 31 في المؤرخ 1973 لسنة

  الالحقة، بالنصوص اتمامھا

 لسنة 11 عدد القانون بمقتضي الصادرة المحلیة الجبایة مجلة وعلى
 اتمامھا و تنقیحھا تم كما 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997
 في المؤرخ 2015 لسنة 53 القانون خاصة و الالحقة النصوص

  ،2016 لسنة المالیة بقانون المتعلق 2015 دیسمبر 25

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

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد المؤرخ األمر وعلى
 المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2016

  استخالصھا، في

 األولى العادیة دورتھ في ببوعرادة البلدي المجلس مداولة وعلى
  ،2020 فیفري 02 یوم المنعقدة

  یلـي مـا قـرر

 تعریفة حددت 2020 فیفري 03 من بدایة  :ولاأل الفصل     
   :التالي للجدول وفقا ونقلھ للشراب الصالح بالماء التزوید

  مالحظات التعریفة المعالیم

 عملیة كل على یوظف د 10للشراب الصالح بالماء التزوید معلوم
  للشراب الصالح بالماء تزوید

 حدوا صھریج على یوظف د 20البلدیة معدات بواسطة النقل معلوم
  للشراب الصالح الماء من

 المؤرخ البلدي بالقرار علیھ المنصوص المعلوم یلغي :02 الفصل 
 دیسمبر 25 بتاریخ علیھ المصادق و 2017 دیسمبر 05 في

2017.  

 مكلفان ببوعرادة المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :03 الفصل 
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  بلدیة سرئی   
  المجول بن  المنجي

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

  

  الھاني سیدي

  

 یتعلق 2020 جانفي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  أول تقني الى تقني من ترقیة بقرار

   أول تقني الى تقني من دمحم الحاج بن كمال السید ترقیة قرار

  

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

  قرمدة

  

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد رقرا
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة
  العمومیة لإلدارات التقني بالسلك تقنیین

  2020 جوان 12 فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس منقرار    
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط یتعلــق
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 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب التعاقد
  . قرمدة بلدیة لفائدة

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات
 عدد المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو نقحتــھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 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 تممتھ
  . 2009 جانفي

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 تكوینال مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

  . بالبلدیات والترسیم

 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة حكاماأل تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  یلي ما ّقـــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات

  . القرار ھذا ألحكام وفقا قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 التعاقد طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصـــــل
 المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب شفاھي باختبار مشفوعة
 سامي تقني شھادة على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات

 دالمعھ قبل أومن التكنولوجیة للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة
 بمعادلتھا معترف شھادة أو والتكنولوجیا التطبیقیة للعلوم الوطني

 السن تقدیر ویتم سنة (40) أربعون سنھم یتجاوز لم والذین
 إلى بالنسبة وذلك التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى

 التسجیل تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات
 الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغیل بمكتب
 المترشح تسجیل عدم صورة وفي التسجیل تاریخ تلي التي سنوات

 سنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في
  . المناظرة فتح

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة  المترشحین على یجب : 3 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 : التالي العنوان على قرمدة بلدیة رئیسة باسم بالبلوغ اإلشعار مع
 اإلستمارة وتكون صفاقس 3022 كمون مركز 6 كلم قرمدة طریق
   : الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة

  : مناظرةلل الترشح عند – أ

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

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -

 بالوثائق مرفقة والتكوین التربصات كل تتضمن ذاتیة سیرة -
   المدعمة

   الباكلوریا أعداد بطاقة من نسخة -

   التخرج سنة أعداد طاقةب من نسخة -

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -
  . معادلة بشھادة الخاص العالي التعلیم من والشھائد األجنبیة

  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -

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

  . باألمر للمعني القصوى

 قرمدة ببلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو

   المناظرة في النجاح بعد - ب

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

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

   یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  . الباكلوریا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  . التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
   للصحة عمومیة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 4 الفصل
   : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیسة

   للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة غلق تاریخ -

   المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 5ـلالفصــــ
  . البلدیة رئیسة من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ، القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات فرز -

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

 الشفاھیة االختبارات سیر على واإلشراف وتقییمھا ملفاتال دراسة -
،  

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

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

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

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 7 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیسة قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

   : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل: 8 الفصـــــل

  :األولى المرحلة(1

  الفنیة اللجنة تضبطھا معاییر وفق المترشحین ملفات وتقییم دراسة

 مرات 6 حدود في الشفاھي اإلختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة يف الشخصي، لمجموعھم وفقا للمترشحین
  . سنا لألصغر األولویة تعطى المترشحین

   : الثانیة المرحلة(2

 مع محادثة تلیھ العامة والثقافة االختصاص  في شفاھي إختبار
 وفي السحب طریق عن السؤال إختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء
 یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  . اثنین على ھإلی

  الضارب    النقاط عدد   المدة االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة20      التحضیر *

  دقیقة20        العرض*

  دقیقة20         الحوار *

  2(20)  والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

 إن الشفاھي االختبار بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال : 9 الفصــــل
 المرحلة في فوق فما (50/100) نقطة خمسین عل یحرز لم

  .األولى

 المرحلة في المقبولین المترشحین جمیع دعوة تتم : 10 الفصـــل
  . الشفاھي االختبار إلجراء األولى

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

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصـــل
  : كاآلتي مترشحال

  المرحلة حسب النقاط  مجموع الضارب

  أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع1

  ب = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع2

 ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصـــل 
 الذین ینالمترشح في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  : نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل األصلیة القائمة *
 علیھ المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة
 عدة تحصل وإذا تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح

 ألصغرھم لویةاألو تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا
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 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة *
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 یلتحق لم الذي الناجح المترشح تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  . عملھ بمركز

 التكمیلیة والقائمة لیةاألص القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14 الفصـــل
 رئیسة قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 المترشحین واستدعاء األصلیة بالقائمة التصریح یتم : 15 الفصـــل
 (یوما 30) شھر انقضاء وبعد عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین

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

 أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار
 من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة
 المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین قائمة

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر  : 16 الفصـــل
  .)المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة( التونسیة

   

  بلدیة رئیس  
  عزیز بو  آمنة

  

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

  

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط تعلقی بقرار
  التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة طریق

 2020 جوان12 فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من قـــــرار
 عن شغورھا سد المــراد الخطط ونوعیــة عدد بضبــط یتعلــق
 بعنوان لالنتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة طریق

  .قرمدة بلدیة لفائدة 2020 سنة

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بطبض المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات

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

 فریلأ 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري ّبالسلك ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك

 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362  عدد األمر ّوخاصة ّتممتھ
  .2012 أكتوبر

 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

 ریلأف 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 تممتھ
  . 2009 جانفي

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن تحدیدل خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

  یلي ما ّقـــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : األول الفصل
 بعنوان لالنتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة طریق

  : التالي النحو على قرمدة بلدیة لفائدة 2020 سنة

   : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

  االختصاص الخطط عدد الرتبة

  جبایة أو  مالیة2  متصرف
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   حقوق1عدمسا متصرف

   : العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي لسلك بالنسبة /2

  االختصاص الخطط عدد الرتبة

   إعالمیة1إعالمیة مخبر تقني

   : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /3

  االختصاص الخطط عدد  الرتبة

   مدنیة ھندسة 2تقني

  بیئة أو بستنة1 تقني

 التونسیة للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 2 الفصل
  .)ةالمحلی للجماعات الرسمیة الجریدة(

  

  بلدیة رئیس  
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  التعاقد طریق عن مناظرة بانجاز المكلفة اللجنة تركیبة بقرار

 الفنیّة ّاللجنة بتركیبة یتعلــق ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من قـــــرار 
 طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة إجراء على ستشرف التي

  .2020 سنة بعنوان  قرمدة بلدیة لفائدة لالنتداب التعاقد

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات
 المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو ــھنقحتــــــــ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري كّبالسل ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك

 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362  عدد األمر ّوخاصة ّتممتھ
  .2012 أكتوبر

 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 داراتلإل اإلعالمیة

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

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

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

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 .2020جوان12.. في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط المتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب التعاقد

  . قرمدة بلدیة لفائدة لعمومیةا

 .2020 جون12. في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط المتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك (02)متصرفین النتداب التعاقد

  . قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة

 2020 جوان12 في لمؤرخا قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط المتعلق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك (03) تقنیي النتداب التعاقد

  . قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة

 المتعلق 2020وان ج 12 في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 التعاقد طریق وعن بالملفات ةخارجی مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط
 لإلدارات اإلعالمیة وتقني محللي بسلك إعالمیة مخبر تقني النتداب

  . قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة
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 المتعلق2020جوان12 في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 ملحق النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح
 قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك إدارة

.  

 2020 جوان12 في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك (02)متصرفین
  . قرمدة بلدیة

 2020 جوان12 في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (03) تقنیي
  . قرمدة

 .2020 جوان 12. في المؤرخ قرمدة بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب اقدالتع طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق

 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقني محللي بسلك إعالمیة مخبر تقني
  . قرمدة بلدیة لفائدة

  یلي ما ّقـــرر

 إجراء على ستشرف التي الفنیّة ّاللجنة تتركب : األول الفصل
 بلدیة لفائدة لالنتداب التعاقد طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة

 المشار القرارات بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان  قرمدة
   : السادة من أعاله إلیھا

                                  ینوبھ من أو البلدیة رئیس -    
   رئیس بصفة                           

                العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب -    
   عضو فةبص                         

                    ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس -    
  عضو بصفة                          

 مصلحة رئیس أو بالبلدیة اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس -    
  عضو بصفة                         األعوان

 اءأعض تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : 2 الفصـــل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

  

  بلدیة رئیس 
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة إجراء بكیفیة

  متصرفین

 ..2020جوان12. فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من قـــــرار
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط یتعلــق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرفین النتداب التعاقد

  . قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة

  دةقرم بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّمؤسساتوال المحلیّة والجماعات
 عدد المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو نقحتــھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89

 1985 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 

 أفریل 13 في ّمؤرخال 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  . 2012 أكتوبر

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

  . بالبلدیات والترسیم

 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  یلي ما ّقـــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 اإلداري بالسلك متصرفین النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات
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 ھذا ألحكام وفقا قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  . القرار

 التعاقد طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصـــــل
 المشترك اإلداري بالسلك متصرفین النتداب شفاھي باختبار مشفوعة
 األستاذیـــــــــة شھادة على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات

 3+ باكلوریا ( اإلجازة أو قدیم نظام) سنوات 4 + باكلوریا )
 مالیة اختصاص بمعادلتھا معترف شھادة أو (أمد نظام ) سنوات
 السن دیرتق ویتم سنة (40) أربعون سنھم یتجاوز لم والذین

 إلى بالنسبة وذلك التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى
 التسجیل تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات

 التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي التشغیل بمكتب
  . المناظرة فتح سنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة  المترشحین على بیج : 3 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 : التالي العنوان على قرمدة بلدیة رئیسة باسم بالبلوغ اإلشعار مع
 اإلستمارة وتكون اقسصف 3022 كمون مركز 6 كلم قرمدة طریق
   : الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقــــــع من وسحبھــا تعمیــرھا یتم ترشــح استمــارة -
  العمومیــــــة المناظــرات لبوابــة اإللكترونــــي

www.concours.gov.tn))   

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -

 بالوثائق مرفقة والتكوین التربصات كل تتضمن یةذات سیرة -
   المدعمة

   الباكلوریا أعداد بطاقة من نسخة -

   التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة -

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -
  . معادلة بشھادة الخاص العالي التعلیم من والشھائد األجنبیة

  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -

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

  . باألمر للمعني القصوى

 قرمدة ببلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو

   المناظرة في النجاح بعد - ب

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

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

  حدیثتان شمسیتان صورتان -

   یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  . الباكلوریا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  . التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
   للصحة عمومیة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 4 الفصل
   : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیسة

   للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة غلق تاریخ -

   المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 5الفصـــــل
  . البلدیة رئیسة من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ، القرار ھذا ألحكام طبقا اعلیھ المعروضة الملفات فرز -

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

  الشفاھیة االختبارات سیر على واإلشراف وتقییمھا الملفات دراسة -

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

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

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

 في شاركةالم حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 7 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیسة قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

   : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل: 8 الفصـــــل
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  :األولى المرحلة(3

  الفنیة اللجنة تضبطھا معاییر وفق المترشحین ملفات وتقییم دراسة

 مرات 6 حدود في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

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

   : الثانیة المرحلة(4

 مع محادثة تلیھ العامة والثقافة االختصاص  في شفاھي إختبار
 وفي السحب طریق عن السؤال اختیار قعی ، المناظرة لجنة أعضاء
 یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  . اثنین على إلیھ

  الضارب    النقاط عدد المدة االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة20  التحضیر *

  دقیقة20   العرض*

  دقیقة20   الحوار *

  والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

 إن الشفاھي االختبار بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال : 9 ـــلالفصـ
 المرحلة في فوق فما (50/100) نقطة خمسین عل یحرز لم

  .األولى

 المرحلة في المقبولین المترشحین جمیع دعوة تتم : 10 الفصـــل
  . الشفاھي االختبار إلجراء األولى

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

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصـــل
  : كاآلتي المترشح

  المرحلة حسب النقاط مجموع الضارب

  1 ضارب  أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع1

 2 ربضا ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع2

 ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصـــل
 الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  : نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل األصلیة القائمة *
 علیھ المتحصل لنھائيا للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة
 عدة تحصل وإذا تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح

 ألصغرھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  . سنا

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة *
 نلتمكی األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 یلتحق لم الذي الناجح المترشح تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  . عملھ بمركز

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14 الفصـــل
 رئیسة قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 المترشحین تدعاءواس األصلیة بالقائمة التصریح یتم : 15 الفصـــل
 (یوما 30) شھر انقضاء وبعد عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین

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

 هأقصا أجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار
 من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة
 المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین قائمة

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر  : 16 الفصـــل
  .)المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة( التونسیة

  

  بلدیة رئیس  
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 تقني النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

  إعالمیة مخبر

 یتعلــق   2020 جوان 12 فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس منر ـراـق
 تقني النتداب التعاقد طریق وعن بالملفـــات خارجیة مناظرة بفتـح
  .قرمدة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان إعالمیة مخبر

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد انونالق وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات
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 المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو نقحتــــــــــھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 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

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 نالتكوی مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیــــــة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

  یلي ما ّقـــرر

 واألیام 2020 سبتمبر 07 یوم قرمدة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 تقني النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة

  .  العمومیة لإلدارات إلعالمیةا وتقنیي محللي بسلك إعالمیة مخبر

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

  .2020 أوت 07 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 متصرف النتداب التعاقد طریق وعن ملفاتبال خارجیة مناظرة بفتح

  مساعد
 بفتح یتعلــق ..2020جوان12. فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من

 متصرف النتداب التعاقد طریق وعن بالملفــات خارجیــة مناظرة
  .قرمدة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان مساعد

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي لقانونا على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 یّةاإلدار ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات
 المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو نقحتــــــــــھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري ّبالسلك ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط لقالمتع 1998
 أو نقحتھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك

 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362  عدد األمر ّوخاصة ّتممتھ
  .2012 أكتوبر

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیـــــــة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

  یلي ما ّقـــرر

 واألیام 2020 سبتمبر 07 یوم قرمدة ببلدیة یفتح : لاألو الفصل
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

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

  .2020 أوت 07 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  متصرفین النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

  قـــــرار   

 یتعلــق ..2020 جوان 12... فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفـــات جیةخار مناظرة بفتـح

  .قرمدة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان متصرفین

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات
 المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو نقحتــــــــــھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري ّبالسلك ّالخاص األساسي ّالنـــظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك

 10 في ّالمؤرخ 2012 لسنة 2362  عدد األمر ّوخاصة ّتممتھ
  .2012 أكتوبر

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول اتمناظر أو الخارجیـــــــة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

  یلي ما ّقـــرر

 واألیام 2020 سبتمبر 07 یوم قرمدة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال متصرفین

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

  .2020 أوت 07 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  التعاقد طریق مساعدعن متصرف النتداب مناطرة تنظیم بكیفیة

 .2020جوان12. فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من قـــــرار
 طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبــط یتعلــق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب التعاقد

  . قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة

  قرمدة بلدیة سرئی ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات لمحلیّةا والجماعات
 عدد المرسوم ّوخاصة ّتممتھ أو نقحتــھ ّالتي ّالنصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في ّالمؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 13 في ّالمؤرخ 1998 سنةل 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  . 2012 أكتوبر

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

  . بالبلدیات والترسیم
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 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  یلي ما ّقـــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات
 ھذا ألحكام وفقا قرمدة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  . القرار

 التعاقد طریق وعن بالملفات الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصـــــل
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق النتداب شفاھي باختبار مشفوعة
 شھادة على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك

 2 + باكلوریا ) العالي التعلیم من سنتین بنجاح وتابعوا الباكالوریا
 سنھم یتجاوز لم والذین حقوق اختصاص معادلة شھادة أو ( سنوات
 تاریخ من بدایة ىالقصو السن تقدیر ویتم سنة (40) أربعون
 خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك التشغیل بمكتب التسجیل
 صورة وفي التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ تلي التي سنوات الخمس

 یوم القصوى السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم
  . المناظرة فتح سنة من جانفي غرة

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة  نالمترشحی على یجب : 3 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب

 : التالي العنوان على قرمدة بلدیة رئیسة باسم بالبلوغ اإلشعار مع
 تمارةاإلس وتكون صفاقس 3022 كمون مركز 6 كلم قرمدة طریق
   : الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة

  : للمناظرة الترشح عند – أ

 الموقــــــع من وسحبھــا تعمیــرھا یتم ترشــح استمــارة -
  العمومیــــــة المناظــرات لبوابــة اإللكترونــــي

www.concours.gov.tn))   

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة -

 بالوثائق مرفقة والتكوین تربصاتال كل تتضمن ذاتیة سیرة -
   المدعمة

   الباكلوریا أعداد بطاقة من نسخة -

   التخرج سنة أعداد بطاقة من نسخة -

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -
  . معادلة بشھادة الخاص العالي التعلیم من والشھائد األجنبیة

  . وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان -

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

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ
  . باألمر للمعني صوىالق

 قرمدة ببلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو

   المناظرة في النجاح بعد - ب

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

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

  حدیثتان شمسیتان صورتان -

   یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

  . الباكلوریا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

  . التخرج سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة -

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

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
   للصحة عمومیة

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 4 الفصل
   : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیسة

   للتناظر المعروضة الخطط ددع -

   الترشحات قائمة غلق تاریخ -

   المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 5الفصـــــل
  . البلدیة رئیسة من بقــــــــــرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ، القرار ھذا ألحكام قاطب علیھا المعروضة الملفات فرز -

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

 الشفاھیة االختبارات سیر على واإلشراف وتقییمھا الملفات دراسة -
،  

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

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 ، القرار ھذا من (أ الفقرة) الثالث بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  . الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد
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 في ةالمشارك حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 7 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیسة قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  . المناظرة

   : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل: 8 الفصـــــل

  :األولى المرحلة(1

  الفنیة اللجنة تضبطھا معاییر وفق المترشحین ملفات وتقییم دراسة

 مرات 6 دحدو في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

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

   : الثانیة المرحلة(2

 مع محادثة تلیھ العامة والثقافة االختصاص  في شفاھي اختبار
 وفي السحب طریق عن السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء
 یسند الذي العدد یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة

  . اثنین على إلیھ

  الضارب النقاط عدد المدة االختبار نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دقیقة20   التحضیر *

  دقیقة20   العرض*

  دقیقة20   الحوار *

  2(20   والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

 الشفاھي االختبار بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال : 9 الفصــــل)
 المرحلة في فوق فما (50/100 ) نقطة خمسین عل یحرز لم إن

  .األولى

 المرحلة في المقبولین المترشحین جمیع دعوة تتم : 10 الفصـــل
  . الشفاھي االختبار إلجراء األولى

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

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : 12 الفصـــل
  : كاآلتي المترشح

  المرحلة حسب النقاط الضاربمجموع

  أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع1

  .ب = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع2

 ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 13 الفصـــل
 الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  : نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل األصلیة القائمة *
 علیھ المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

 عدة تحصل وإذا تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي لمترشحا
 ألصغرھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  . سنا

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة *
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 یلتحق لم الذي الناجح المترشح تعویض من ءاإلقتضا عند اإلدارة
  . عملھ بمركز

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 14 الفصـــل
 رئیسة قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 المترشحین واستدعاء األصلیة بالقائمة التصریح یتم : 15 الفصـــل
 (یوما 30) شھر إنقضاء وبعد عملھم بمراكز لإللتحاق حینالناج
 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 ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة
 المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین قائمة

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر  : 16 الفصـــل
  . (المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة) التونسیة

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 بالسلك تقنیین النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات مناظرة بفتح

  العمومیة لالدارات المشترك التقني

 ...2020جوان12 فــي ّمؤرخ قرمدة بلدیة رئیـس من قـــــرار
 النتداب التعاقد طریق وعن بالملفــات خارجیة اظرةمن بفتــح یتعلــق
  .قرمدة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان تقنیین

  قرمدة بلدیة رئیس ّإن

  الدستور، على ّاإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبـر 12 في ّالمؤرخ 1983 سنةل 112 عدد القانون وعلى
 ّالدولة ألعوان العـام األساسي ّالنظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریّة ّالصبغة ذات العمومیّة ّوالمؤسسات المحلیّة والجماعات



 

  1753صفحـة   2020 جوان 19 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   39عـــــدد 

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

 أفریل 06 في ّالمؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
  .قرمــدة بلدیـة بتأسیس القاضي 1985

 أفریل 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 تممتھ
  . 2009 جانفي

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة ـدد1031عـ األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة
 التكوین مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیـــــــة المناظرات

  . العمومي القطاع في لالنتداب

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

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

  یلي ما ّقـــرر

 واألیام 2020 سبتمبر 07 یوم قرمدة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 تقنیین النتداب التعاقد طریق وعن بالملفات خارجیة مناظرة الموالیة
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
(03)  

  .2020 أوت 07 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة

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

  
  مدنین

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق راربق

 لفائدة العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندسین
   2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة

 یتعلق 2020 جوان 12 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 أول مھندسین النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

 مدنین بلدیة لفائدة العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس  
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

 مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین
  2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 جوان 12 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تقنیین النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
2020.  

  بلدیة رئیس  
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرفین
  .2020 سنة بعنوان مدنین

 بفتح یتعلق 2020 جوان 12 في مؤرخ مدنین لدیةب رئیس قرارمن
 بالسلك متصرفین النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة
 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري
2020.  

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 یتعلق 2020 جوان 11  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة لالدراة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس
  2020 سنة بعنوان مدنین

 یتعلق 2020 جوان 12 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 مھندس النتداب االختبارات و بالملفات خارجیة مناظرة بفتح



 

  39عــــــدد   2020 جوان 19 ––الرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة   1754صفحــة 

 مدنین بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري
  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

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

  میدون جربة

  

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بقرار
  . 2019 بعنوان رةمباش أعلى

  میدون جربة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤبرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان لعاما االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 08  في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  . دونمی جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
  .اإلداریة

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

  بالبلدیات، الترسیم

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى
 و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و نظام  بضبط
  .المحلیة الجماعات عملة ترقیة

 في المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 و بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق و 18/09/2019

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

 المتعلق و 2020 جوان 15 في المؤرخ 43 عدد المقرر وعلى
 بعنوان مباشرة أعلى صنف على ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط

  . 2019 سنة

  یلـــــــي مــا قـــــرر

 العملة لترقیة مھني إمتحان میدون جربة ببلدیة یفتح :األول لالفص
 الجدول مقتضیات وفق ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  :التالي

  :الثانیة الوحدة ضمن -1

 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الرابع الصنف 
  13 : مھني

 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الخامس الصنف
  06 : مھني

 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : السادس الصنف
  08 : مھني

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : السابع الصنف
: 03  

  :الثالثة الوحدة ضمن -2

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الثامن الصنف
: 02  

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة دعد : التاسع الصنف
: 01  

  یوم میدون جربة ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى :الثاني الفصل
  الموالیة األیام و  2020 سبتمبر 01

  2020 جویلیة 31 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  
  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد

  

  

  


