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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  تاكلسة

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  العمیري الطاھر : البلدیة رئیس لمساعد إمضاء تفویض بقرار

  ، على اطالعھ بعد  تاكلسة  بلدیــة رئیس ان

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على
   منھ 262 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
   تاكلسـة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 12 في المـؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلــى 
 الـدولـــة ألعوان العـام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعـات
  .تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى

 28 بتاریـخ  بتاكلسـة البلـدي المجلس تنصیب جلسـة محضر وعلى
       . البلدیــة الخدمــات تسھیـــل نطاق وفي    . 2018 جـوان

  یلــــــي ما قـــــــرر

 الطاھر السید إلى تاكلسة بلدیة رئیس السید فوض  : األول الفصل  
 وإسداء اإلداریة الشؤون لجنة  ورئیس الثاني لمساعدا  العمیري
  : التالیة الوثائق على إمضائھ  حق الخدمات

  اإلداریة المراسالت جمیع -

  بمأموریة القیام أذون  -

    اإلداریة التراخیص جمیع

  . إمضائھ تاریخ  من بدایة القرار بھذا العمل یجري : 02 الفصــل

  
                                                      

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

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

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
  الحشایشي فتحي: للمساعد  إمضاء تفویض بقرار

  ، على اطالعھ بعد  تاكلسة  بلدیــة رئیس ان 

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على  
 منھ 262 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى  .
   تاكلسـة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 دیسمبر 12 في المـؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلــى
 ةالـدولـــ ألعوان العـام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسات المحلیة والجماعـات
  .تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى

 28 بتاریـخ  بتاكلسـة البلـدي المجلس تنصیب جلسـة محضر وعلى
   . 2018 جـوان

                        . البلدیــة الخدمــات تسھیـــل نطاق وفي   

  لــــــيی ما قـــــــرر    

 فتحي السید إلى تاكلسة بلدیة رئیس السید فوض  : األول الفصل  
 العمرانیة والتھیئة األشغال لجنة ورئیس الرابع المساعد  الحشایشي

  : التالیة الوثائق على إمضائھ  حق

  اإلداریة المراسالت جمیع -

  بمأموریة القیام أذون  -

    اإلداریة التراخیص جمیع

  . إمضائھ تاریخ  من بدایة القرار بھذا العمل يیجر : 02 الفصــل

  

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

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

  أكودة

  

 یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  2019 سنة لتصــــــــرف المیـــزانیـــــة غلــــق بقــــــــرار

   :االطالع بعد ودةأك بلدیة رئیس عمر بن نبیل أسفلھ ــيالممض إني



 

  55عــــــدد   2020أوت  21 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   2468صفحــة 

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

 لسنة 65 عدد األساسي القانون من 34و 33 الفصلین وعلى
  . 2007 دیسمبر 18 في المؤرخ 2007

 بتاریخ المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
   .  2020 ماي 28

   ، 2019 لسنة المالي الحساب وعلى

  :الى أوقـــــف

 : 2019 سنة لتصرف المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ-
 ألف تسعین و ستة و ثمانمائة و مالیین سبع) 7.896.678,691

  .(ملیم 691و دینار وسبعون وثمانیة وستمائة

 : 2019 سنة لتصرف بدفعھا المأذون للنفقات الجملي المبلغ-
 ألف ستون و اثنان و ستمائة و مالیین أربعة) 4.662.442,421

  .(ملیم 421 و دینار وأربعون وإثنان وأربعمائة

 یصرح التي و األول بالعنوان استعمال دون الباقیة االعتمادات مبلغ-
 وثمانمائة ألف واربعون وواحد مائتان 241.885.408 : بإلغائھا
  .لیمام 408 و دینارا وثمانون وخمسة

 من 4 و 3 بالجزئین استعمال دون الباقیة الدفع اعتمادات مبلغ-
 )  1.956.499.994 : بإلغائھا یصرح التي و الثاني العنوان
 تسعون و تسعة و وأربعمائة ألف وخمسون وستة وتسعمائة ملیون
  .(ملیما 994 و دینارا

 المال إلى نقلھ في یرخص الذي األول العنوان من الفائض مبلغ-
 و ستمائة و ألف وعشرون سبعمائة 720.677,023 الحتیاطيا

  .(ملیم 23 و دینار سبعون و سبعة

 یرخص الذي الثاني العنوان من 4 و 3 الجزئین من الفائض مبلغ-
 ملیون 1.947.976,782  االحتیاطي المال إلى نقلھ في

 و دینارا وسبعون وستة وتسعمائة ألف وأربعون وسبعة وتسعمائة
  .ملیما 782

 نقلھ في رخص الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ-
 وستون وخمسة خمسمائة   565.582,465 : االنتقالي المال إلى
  .ملیما 465 و دینار وثمانون واثنان وخمسمائة ألف

  .2019 تصرف میزانیة بغلق بالتالي أصرح

                                                    

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  2019 سنة لتصــــــــرف المیـــزانیـــــة غلــــق بقــــــــرار

   

 االطالع بعد أكودة بلدیة رئیس عمر بن نبیل أسفلھ الممضــــــي إني
:  

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

 لسنة 65 عدد األساسي القانون من 34و 33 الفصلین وعلى
  . 2007 دیسمبر 18 في المؤرخ 2007

 بتاریخ المنعقدة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
   .  2020 ماي 28

   ، 2019 لسنة المالي الحساب وعلى

  :الى ـفأوقــــ

 : 2019 سنة لتصرف المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ-
 ألف تسعین و ستة و ثمانمائة و مالیین سبع) 7.896.678,691

  .(ملیم 691و دینار وسبعون وثمانیة وستمائة

 : 2019 سنة لتصرف بدفعھا المأذون للنفقات الجملي المبلغ-
 ألف ستون و اثنان و ستمائة و مالیین أربعة) 4.662.442,421

  .(ملیم 421 و دینار وأربعون وإثنان وأربعمائة

 یصرح التي و األول بالعنوان استعمال دون الباقیة االعتمادات مبلغ-
 وثمانمائة ألف واربعون وواحد مائتان 241.885.408 : بإلغائھا
  .ملیما 408 و دینارا وثمانون وخمسة

 من 4 و 3 ینبالجزئ استعمال دون الباقیة الدفع اعتمادات مبلغ-
 )  1.956.499.994 : بإلغائھا یصرح التي و الثاني العنوان
 تسعون و تسعة و وأربعمائة ألف وخمسون وستة وتسعمائة ملیون
  .(ملیما 994 و دینارا

 المال إلى نقلھ في یرخص الذي األول العنوان من الفائض مبلغ-
 و ستمائة و ألف وعشرون سبعمائة 720.677,023 االحتیاطي

  .(ملیم 23 و دینار سبعون و عةسب

 یرخص الذي الثاني العنوان من 4 و 3 الجزئین من الفائض مبلغ-
 ملیون 1.947.976,782  االحتیاطي المال إلى نقلھ في

 و دینارا وسبعون وستة وتسعمائة ألف وأربعون وسبعة وتسعمائة
  .ملیما 782
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 نقلھ يف رخص الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ-
 وستون وخمسة خمسمائة   565.582,465 : االنتقالي المال إلى
  .ملیما 465 و دینار وثمانون واثنان وخمسمائة ألف

  .2019 تصرف میزانیة بغلق بالتالي أصرح

                    
  بلدیة رئیس

 عمر بن  نبیل
 

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

  النفیضة

  

 یتعلق 2020 ویلةج 22  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  النفیضة

 یتعلق  2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

   . النفیضة

  .النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة علقالمت 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
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

 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 ھتممت
  ،2009 جانفي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
   بالبلدیات،

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

 في المؤرخ  والبیئة المحلیة الشؤون لوزیر النموذجي القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 ماي 02

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  یــــــــــــــــــــلي ـــــــــــــــــــــامـــ قـــــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل?
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  . القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل?
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد بةرت إلى

 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل?
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون النفیضة بلدیة

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -          

  الترشحات قائمة غلق تاریخ  -         

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ  -         

 أعاله إلیھا مشارال للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل?
 بالوثائق مصحوبة النفیضة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  .ینوبھ من أو  اإلدارة

 الوظیفة في مترشحال انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   العمومیة

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-
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 وخل تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  .تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح لبمط كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

   اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل?
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى     

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح شحاتالتر في النظر-
  المشاركة

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السابع الفصل?

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

  اإلدارة قبل من مافیھ المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  تقني عون رتبة في التسمیة منذ

  والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  أعاله 6 بالفصل إلیھ

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل?
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في دمھمألق األولویة تكون

  .سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل  ?
 وباقتراح النفیضة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر : العاشر الفصل?
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

                                                                
      2020 جویلیة 23 في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 22  في خمؤر 2020   لسنة 10 عدد قرار
 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020 .  

 یتعلق 2020 جویلیة 23 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020 .  

  النفیضة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع 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
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

 2020 جویلیة 23 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
  . النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 29 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة یفتح :األول الفصل?
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 سبتمبر

 بعنوان میةالعمو لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
  . 2020 سنة

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل?
     . (01) واحدة خطة

 أوت 28 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل?
2020 .  

                                                               
      2020 ةجویلی 23 في النفیضة

  بلدیة رئیس     
 حمودة  اللطیف عبد

 

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

  الھاني سیدي

  

 یتعلق 2020 جوان 17  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات خارجیة  بمناظرة
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

 ج�وان 18 ف�ي م�ؤرخ الھ�اني ديس�ی بلدی�ة رئ�یس من قــــــــــــرار
 واض�عي النت�داب  باالختب�ارات مناظرةخارجی�ة  بف�تح یتعلق2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج
 بع�د الھ�اني س�یدي  بلدی�ة رئ�یس إن. (سوس�ة والی�ة )الھ�اني س�یدي

 األساسي القانون على ،و التونسیة الجمھوریة دستور على  اطالعھ
 والمتعل�ق 2018 م�اي 09 ف�ي الم�ؤرخ 2018 لس�نة 29 ع�دد

 لس�نة 112 ع�دد الق�انون ،وعل�ى  المحلی�ة الجماعات مجلة باصدار
 النظ�ام بض�بط المتعل�ق 1983 دیس�مبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983
 والمؤسس�ات المحلی�ة والجماع�ات الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي
 أو نقحتھ التي النصوص عجمی وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 23 ف�ي الم�ؤرخ 2011 لس�نة 89 ع�دد المرس�وم وخاص�ة تممت�ھ
 ف�ي الم�ؤرخ 1994 لس�نة 512 األمرع�دد وعل�ى. 2011 سبتمبر
 وعل�ى الھ�اني بلدیـ�ـةسیدي بإح�داث والمتعل�ق 1994 م�ارس 07
 1982 س�بتمبر 2 ف�ي الم�ؤرخ 1982 لس�نة 1229 ع�دد االم�ر

 االنت�داب من�اظرات ف�ي بالمش�اركة خاص�ة اس�تثنائیة باحك�ام المتعلق
 28 ف�ي المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة

 ف�ي الم�ؤرخ 1999 لس�نة 365 ع�دد االم�ر ،وعل�ى 1992 اوت
 بس�لك الخ�اص األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعلق 1999 فیفري 15

 لس�نة 112 عدد باالمر العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي
 428 ع�دد االم�ر ،وعل�ى 2009ج�انفي 21 ف�ي ؤرخالم� 2009

 االطار بضبط المتعلق 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة
 ومن�اظرات لالنت�داب باالختب�ارات الخارجیة المناظرات لضبط العام

 ،وعل�ى العمومیة اإلدارات تنظمھا التي التكوین مراحل الى الدخول
 2019 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 لس�نة 291 ع�دد األم�ر

  بالبل�دیات والترس�یم والترقی�ة االنت�داب وآلیات صیغ بضبط المتعلق
 م�ارس 04 ف�ي الم�ؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار ،وعلى

  باالختب�ارات خارجی�ة من�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بضبط المتعلق 2019
 ل�الدارات اإلعالمی�ة وتقنی�ي محلل�ي بس�لك ب�رامج واض�عي النت�داب
 بلدیة ) المحلیة والجماعات والبیئة المحلیة شؤونال بوزارة العمومیة

 تنص�یب جلس�ة محض�ر وعل�ى ، إلشرافھا الخاضعة ( الھاني سیدي
 ف�ي المؤرخ قرار ،وعلى 2018 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس

 ال�داخلي النظ�ام عل�ى بالمص�ادقة والمتعل�ق 2018 س�بتمبر 27
 الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار ،وعلى البلدي للمجلس
 االعتم�اد یت�وفر أن�ھ وحی�ث 2020 فیف�ري 29 ف�ي الم�ؤرخ

 الفص�ل یلــــي مـا ،قرر 2020 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري
  س�بتمبر 30 األربع�اء : ی�وم  الھ�اني س�یدي ببلدی�ة یف�تح : األول

 النت�داب باالختب�ارات خارجی�ة  من�اظرة الموالی�ة واألی�ام2020
   العمومی�ة لإلدارات اإلعالمیة تقنیيو محللي بسلك برامج واضعي

 الفص�ل ، ( سوس�ة والی�ة الھاني سیدي بلدیة)                    
 مع  2020 أوت 31 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثاني
  2020 جوان 18 : في الھاني سیدي. اإلداري التوقیت نھایة

  
  

  بلدیة رئیس      
   الجلیـطي محمــد     

 

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

 جوان 18 في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس قــــــــــــرارمن
 مناظرة في انتدابھم  المزمع األعوان عدد بضبط یتعلق2020
 وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات خارجیة

 والیة ) الھاني سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
 دستور على إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة سرئی إن.(سوسة

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على ،و التونسیة الجمھوریة
 الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ
 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون ،وعلى  المحلیة
 الدولة انألعو العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
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 األمرعدد وعلى. 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
 والمتعلق 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512
 1982 لسنة 1229 عدد راالم وعلى الھاني بلدیــةسیدي بإحداث
 خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ

 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب مناظرات في بالمشاركة
 األمر ،وعلى 1992 اوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551

 المتعلق 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

 األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة
 ،وعلى 2009جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 2007 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر
 باالختبارات الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل الى الدخول مناظراتو لالنتداب
 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر ،وعلى العمومیة اإلدارات

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في
 المحلیة الشؤون وزیر قرار ،وعلى  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 تنظیم یةكیف بضبط المتعلق 2019 مارس 04 في المؤرخ والبیئة
 محللي بسلك برامج واضعي النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة
 والبیئة المحلیة الشؤون بوزارة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

 ، إلشرافھا الخاضعة ( الھاني سیدي بلدیة ) المحلیة والجماعات
 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ قرار ،وعلى 2018
 ضبط قرار ،وعلى البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

 2020 فیفري 29 في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع
 مناظرة  بفتح یتعلق 2020 جوان 18: في المؤرخ القرار وعلى.

 نیيوتق محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات خارجیة
 والیة )  الھاني سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

 التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر  أنھ وحیث.(سوسة
 األعوان عدد یضبط: وحید فصل یلــــي مـا ،قرر 2020 لسنة

 واضع النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة في انتدابھم المزمع
 بالبلدیات  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة يوتقنی محللي بسلك برامج

 راإلختصـــاص/ع: التالي الجدول بیانات حسب  2020 لسنة
  01  برامج واضع01 العـــــــــدد

   2020مارس 13: في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ( مدنیة ھندسة )  تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة  ظیمتن بقرار

  الھاني سیدي بلدیّة لفائدة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جوان 18  في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 ) تقنیي النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك تقنيال بالسلك ( مدنیة ھندسة
 بعد الھاني سیدي  بلدیة رئیس إن. ( سوسة والیة )الھاني سیدي

 القانون على و     ، التونسیة الجمھوریة دستور على  اطالعھ
 المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ

 العمومیة اعاتوالجم الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط
 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
 512 عدد األمر وعلى ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011

 بإحداث والمتعلق 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة
 1982 لسنة 1229 عدد ألمرا وعلى   الھاني سیدي بلدیــة

 وخاّصة استثنائیّة بأحكام المتعلّق 1982 سبتمبر 2 في المؤّرخ
 عدد باألمر المتمم الخارجیّة االنتداب مناظرات في بالمشاركة
 على و     1992 أوت 28 في المؤّرخ 1992 لسنة 1551

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة ــدد821عـ األمر
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي امالنظ بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیّة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر وخاصة
 06 في المؤّرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى    ، 2009

 المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلّق 2007 مارس
 مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات یّةالخارج
 األمر على و     العمومیّة اإلدارات تنّظمھا التي التكوین

 المتعلّق 2006 أفریل 13 في المؤّرخ 2006 لسنة ــدد1031عـ
 احتسابھا كیفیّة وضبط القصوى السن لتحدید خاّصة أحكام بضبط
 الخارجیّة المناظرات في ركةالمشا من العلیا الشھادات حاملي لتمكین

 الحكومي األمر وعلى    ، التكوین مراحل إلى الدّخول مناظرات أو
 المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد

     بالبلدیّات والترسیم والترقیة االنتداب آلیّات و صیغ بضبط
 النتداب ارجیّةالخ المناظرة تنّظم : األّول الفصل: یلــــي مـــا قــــّرر
 لفائدة لإلدارات المشترك التقني بالسلك ( مدنیة ھندسة )  تقنیین
 تفتح : 02 الفصل. القرار ھذا ألحكام وفقا الھاني سیدي بلدیّة

 العمر من البالغین للمترّشحین تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة
 سام فني شھادة -: على والمحرزین األكثر على (40) سنة أربعین
 المعھد قبل من أو التكنولوجیّة للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة

 لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو والتكنولوجیّة التطبیقیّة للعلوم الوطني
 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیّة صبغة ذات علمیّة شھادة أو -.

 منّظرة تكوینیّة شھادة أو -. لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي
 صورة في ویمنح  . أعاله األولى بالفقرة إلیھ المشار بالمستوى

 في المشاركة استثناء المحدّدة القصوى السن المترّشح تجاوز
 في المؤّرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر ألحكام طبقا المناظرة

 المناظرة تفتح : 03 الفصل. أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13
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  الھاني سیدي بلدیّة رئیس من بقرار أعاله لیھاإ المشار الخارجیّة
 الخطط عد -  . المناظرة فتح تاریخ -  : القرار ھذا ویضبط.

 تاریخ -. الترّشحات قائمة غلق تاریخ -  . للتناظر المعروضة
 بواسطة الترّشح ملفّات إرسال عنوان -. المناظرة لجنة اجتماع
 المترّشحین ىعل یجب : 04 الفصل  . الوصول مضمون البرید

 الموقع عبر بعد عن ترّشحاتھم تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة
 وإرسالھا الترّشح استمارة سحب ثمّ  للغرض المعد االلكتروني

 العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمون البرید بواسطة
 تمّ  التي الملفّات تقبل وال المناظرة، فتح بقرار علیھ المنصوص

 االستمارة وتكون ، الھاني سیدي بلدیّة ضبط بمكتب مباشرة إیداعھا
 للمناظرة الترّشح عند /أ: التّالیة الوثائق یتضّمن بملف وجوبا مرفقة
 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ) ترّشح استمارة /1:
 /www.concours.gov.tn   (،2 العمومیّة المناظرات لبّوابة
 الشھادة من مصّورة نسخة /3، الوطنیّة فالتعری بطاقة من نسخة

 /4، معادلة بشھادة األجنبیّة الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیّة
 ، وعنوانھ المترّشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان

 الوثائق إرفاق یجب القانونیّة السن تجاوز الذي المترّشح إلى وبالنسبة
 التّرسیم أو فعلیّة مدنیّة دماتخ إنجاز تثبت بشھادة الذكر سابقة

 /1: المناظرة في النجاح بعد /ب. المستقل والعمل التّشغیل بمكتب
 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیّة الّسوابق سجل من مضمون

 یمض لم والدة مضمونا /2، أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمھ
 طبّیّة شھادة /3، أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمھما تاریخ على

 المترّشح أنّ  تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم
 وظیفتھ لیمارس المفروضة والذھنیّة البدنیّة المؤھّالت فیھ تتوفّر
 /4، للصّحة عمومیّة مؤّسسة قبل من مسلّمة الجمھوریّة تراب بكامل
 نسخة االقتضاء وعند العلمیّة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة
 حدیثتان شمسیّتان صورتان /5، المعادلة شھادة من لألصل ةمطابق

 طریق عن یصل لم ترّشح مطلب كلّ  وجوبا یرفض : 05 ،الفصل
 جمیع یتضّمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 ، القرار ھذا من "أ" الفقرة من 4 بالفصل إلیھا المشار الوثائق
 الترّشح ملف إرسال تاریخ حدیدلت البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد

 المشاركة حق لھم المخّول المترّشحین قائمة تضبط : 06 الفصل.
 وباقتراح الھاني سیدي بلدیّة رئیس قبل من نھائیّة بصفة المناظرة في
 إلیھا المشار المناظرة على تشرف : 07 الفصل. المناظرة لجنة من

 وباقتراح المحلّیّة نالشؤو وزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله
 -: بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى ، الھاني سیدي بلدیّة رئیس من

 -، المناظرة في المشاركة حق لھم المخّول المترّشحین قائمة اقتراح
 ترتیب -، االختبارات سیر على واإلشراف الملفّات دراسة

 یمكن الذین المترّشحین قائمة اقتراح -، الجدارة حسب المترّشحین
 أعاله إلیھا المشار الخارجیّة المناظرة تشتمل : 08 الفصل. قبولھم

 اختبار -    . األّولي القبول اختبار -    : التالیین االختبارین على
 القبول اختبار: یلي كما االختبارین ھذین إجراء یتم. النھائي القبول

 ساعات 3 : المدّة - تقني موضوع حول كتابي اختبار - : األّولي
 باللغة أو العربیّة باللّغة االختبار ھذا یجري. 2 : الضارب -.

 المترّشحین إعالم ویتم -          . المترّشح اختیار حسب الفرنسیّة
 عن أو فردیّة مكاتیب طریق عن األّولي القبول اختبار في الناجحین

 النھائي القبول اختبار إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق
 لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط. وتاریخھ

 یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار- : النھائي القبول اختبار. القرار
 لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار بھذا الملحق البرنامج من

 ما صورة وفي ، السحب طریق عن السؤال اختیار یقع ، المناظرة
 على إلیھ یسند الذي العدد یقسم لالسؤا إبدال في المترّشح رغب إذا

 نوعیّة: یلي كما االختبار لھذا المحدّدة المدّة تضبط. اثنین
 شفاھي النقاطالضارباختبار االختبارالمدّةعدد

 بین یتراوح دقیقةعدد 15دقیقة 15دقیقة 15التحضیرالعرضالحوار:
 االختبارات تعرض : 09 الفصل1(20) والعشرین (0) الصفر

 الصفر بین یتراوح عدد اختبار كلّ  إلى ویسند نیناث مصّححین على
 الحسابي للمعدّل مساویا النھائي العدد ویكون. (20) والعشرین (0)

 یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي. المسندین للعددین
 اثنین مصّححین قبل من االختبار إصالح إعادة تتمّ  نقاط (4) األربع
 للعددین الحسابي للمعدّل مساویا ھائيالن العدد ویكون ، آخرین

 (6) ستّة عدد على الحصول عن ینتج : 10 الفصل. األخیرین
 المترّشح قبول رفض األّولي القبول اختبار في (20) عشرین على

 القبول اختبار في االناجحین المترّشحین دعوة تتم : 11 الفصل.
 التصریح یمكن ال : 12 الفصل. الشفاھي االختبار إلجراء األولي
 یقدّر النقاط من مجموع على یتحّصل لم إن نھائیّا مترّشح أيّ  بقبول

 الشفاھي ) االختبارین مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة بثالثین
 من المجموع نفس على أكثر أو مترّشحین تحّصل وإذا ، ( والكتابي

 دیوج أن یمكن ال : 13 الفصل. سنّا ألكبرھم األولویّة تكون النقاط
 أو الكتب االختبارات اجراء مدّة طیلة المترّشحین تصّرف تحت

 مستند أيّ  أو الجّوال الھاتف أو التطبیقات أو المذّكرات أو النشریّات
 ینتج : 14 الفصل. ذلك خالف اللّجنة تقّرر لم ما نوعھ كان مھما
 عن زیادة قطعیّة بصفة ضبطھ تمّ  غش محاولة أو غشّ  كلّ  عن

 االمتحان قاعة من حاال المترّشح طرد العام للحق یّةالجزائ التتبّعات
 خمس لمدّة المشاركة من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء
 ھذا ویتم. الحق إداري امتحان أو مناظرة كلّ  في سنوات (5)

 تقریر إعداد ویتم. لذلك المؤھلة الّسلطة من قرار بمقتضى الحرمان
 محاولة أو الغشّ  إلى تفّطن الذي نالممتح أو القیّم قبل من مفّصل
 المترّشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولّى : 15 الفصل. الغش

 والشفاھي الكتابي االختبار لمعدّل النھائي الحاصل حسب تفاضلیّا
 /أ: نھائیّة بصفة قبولھم یمكن الذین المترّشحین في قائمتین وتقترح
 في نھائیّا المقبولین ینالمترّشح أسماء على تشتمل : األصلیّة القائمة

 المتحّصل األعداد لمجموع وطبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة
 : التكمیلیّة القائمة /ب. تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي علیھا
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 عدد من تقدیر أقصى على  % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیّة بالقائمة المسّجلین المترّشحین

 عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین الناجحین المترّشحین تعویض من
 التكمیلیّة والقائمة األصلیّة القائمة نھائیّة بصفة تضبط : 16 الفصل

  تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة في نھائیّا المقبولین للمترّشحین
 مقترح على بناء الھاني سیدي بلدیّة رئیس قبل من ( مدنیة ھندسة)

 بالقائمة بالتصریح اإلدارة تقوم : 17 الفصل. المناظرة لجنة
 وبعد عملھم بمركز لاللتحاق الناجحین المترّشحین واستدعاء األصلیّة
 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30) ثالثون أجل انقضاء

 المتخلّفین على التنبیھ اإلدارة تتولّى ، األصلیّة بالقائمة التّصریح
 علیھم بأنّ  بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق
 المناظرة في النّاجحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون

 حسب وذلك التكمیلیّة بالقائمة المسّجلین بالمترّشحین تعویضھم ویتمّ 
 أشھر (6) ستّة التكمیلیّة بالقائمة العمل وینتھي. يالتفاضل الترتیب

 : 18 الفصل  . األصلیّة بالقائمة التصریح بعد تقدیر أقصى على
             . المحلّیّة للجماعات الّرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر
  2020مارس  13في  الھاني سیدي    

  البلدیّــة رئیــس 
   الجلیطي دمحم     

  
  

 تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیّة المناظرة برنامج ـــــقملحـــ 
 المدن ھندسة : الترابیّة التھیئة - المدنیّة الھندسة : 1 االختصاص

 الجمال ، البناءات ، الحضري النمو ، التھیئة أمثلة ) واإلسكان
 تقنیات ، أنواعھا : الطرقات -(... للمدن واالصطناعي الطبیعي
 مجاري ، السمك : الطرقات دراسات - الدوریّة انةالصی ، االنجاز

 ، االنجاز شروط ، االنواع ) األسس * : البناء -. المواد ، المیاه
 ومواد التجلیز *الدرج * الجدران *( ومساوئھ نظام كل مزایا

 أشغال النجاز معدات *السقوفات *والبالوعات الخنادق * خزفیّة
                                  حرارة ، صوت : العزل*البناء

    2020 مارس 13 : في الھاني سیدي  

  

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 واضع رتبة في لالنتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم بقرار
  بالبلدیات العمومیة داراتلال اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج

  

  فرار   

 یتعلق  2020 جوان 18 في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس من
 النتداب  باالختبارات الخارجیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي
  .( سوسة والیة ) الھاني سیدي           بلدیة لفائدة

 الجمھوریة دستور على إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیس إن  
  ، التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان لعاما 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

 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
   نيالھا سیدي بلدیــة بإحداث والمتعلق 1994

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

   ، 1992 اوت 28 في

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

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

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

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

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

   ، والبیئة المحلیة الشؤون وزیر الى

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
   ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسن 125 عدد الرئاسي االمر وعلى
   الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 سیموالتر والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
   ،  بالبلدیات

   یلــــي مـا قرر

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

   ، بالبلدیات العمومیة لالدارات اإلعالمیة

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح  : الثاني الفصل
 العمومیة  لالدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي

 او األولى للمرحلة  الجامعین الشھادة على المحرزین للمترشحین
 او ( للمعطیات االلیة المعالجة تقنیات اختصاص ) معدلة شھادة
 االختصاص في أعاله الیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة

   ، سنة ( 35 ) وثالثین خمس سنھم جاوزتت لم والذین المذكور

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

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

 بقرار أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
  . البلدیة رئیس

   : القرار ھذا ویضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد

   الترشحات قائمة تاریخ

  . المناظرة فتح تاریخ

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

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

:   

   : للمناظرة الترشح عند ـ أ

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

   الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة
   معادلة بشھادة األجنبیة

  وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان

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

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

  . باالمر للمعني

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

   : المناظرة في النجاح بعد ـ ب

 على یمضى لم ( األصل ) العدلیة السوابق سجل من مضمون ـ
   اشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ

 تسلمھ تاریخ على یمضى لم  ( االصل ) والدة رسم من مضمون ـ
  اشھر ثالثة من أكثر

  حدیثتان شمسیتان صورتان ـ

  . یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ

 أشھر 3 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم أصلیة طبیة شھادة ـ
 المطلوبة والذھنیة لبدنیةا المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 عمومیة مؤسسة قبل من  الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  . للصحة

 عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم او السریع البرید او الوصول مضمون البرید طریق
 القرار ھذا من ( " أ " الفقرة ) الرابع بالفصل الیھا المشار الوثائق

 ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد   ،
  . الترشح

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

  . المناظرة لجنة

 أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : السابع الفصل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح

  . والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واالشراف الملفات دراسة

  ةالجدار حسب المترشحین ترتیب

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح

 على أعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشمل  : الثامن الفصل
   : التالیین االختبارین
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   االولي القبول اختبار -

   النھائي القبول اختبار ـ

   : یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

 I االولي القبول اختبار :   

   تقني موضوع حول كتابي اختبار ـ

   ساعات 3 المدة ـ

   2 : الضارب ـ

 اختیار حسب الفرنسیة بالغة او العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى
   المترشح

 طریق عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم ویتم
 اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن او فردیة مكاتیب
  . وتاریخھ نھائيال القبول اختبار

  . القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

IIالنھائي القبول اختبار :   

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار ـ
 عن السؤال اختیار یقع  ، المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال ابدال في رشحالمت رغب اذا ما صورة وفي السحب طریق
  . اثنین على الیھ سند الذي العدد یقسم

   : یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  االختبار نوعیة

       المدة

   النقاط عدد

   الضارب

   : شفاھي اختبار

  دقیقة 20للتحضیر ـ

  دقیقة 20    العرض ـ

  دقیقة 20     الحوار ـ

  

   (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد

1  

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

 الى ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض : التاسع الفصل
   الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل

  . (20) والعشرین ( 0 )

  . سندینالم للعددین الحسابي للمعل مساویا النھائي العدد ویكون

 نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون ، اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح أعاد تتم

  . االخرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج : العاشر الفصل
  . المترشح قبول رفض االولي القبول اختبار في (20) عشرین

 في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم  : عشرة احدي الفصل
   الشفاھي االختبار الجراء االولي القبول اختبار

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

  . ( والكتابي الشفاھي ) االختبارین مجموع الى بالنسبة قلاأل على

 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل واذا
  . سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 المترشحین تصرف تحت یوجد ان یمكن ال  :عشر الثالث الفصل
 وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء مدة طیلة

  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي

 ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج  :عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من حاال

 اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس لمدة المشاركة
  . الحق

  . لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
  . الغش محاولة او الغش

 المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى  : عشر الخامس الفصل
 والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا
   : نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح

   : االصلیة القائمة أ

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

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد دحدو وفي

   : التكمیلیة القائمة ب
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 عدد من تقدیر اقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  . عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط  : عشر السادس الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة
 من العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي

  . المحلیة الجماعة رئیس قبل

 بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم  : عشر السابع الفصل
  . عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین واستدعاء االصلیة لقائمةبا

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

 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 ( 15)عشر خمسة أقصاه اجل في عملھم مراكزب االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

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

 من تقدیر اقصى على اشھر (6)ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھى
  . االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر  : عشر الثامن الفصل
   . التونسیة

  2020 مارس 13 : في الھاني سیدي    

                          
                          

      البلدیـــة رئیـــس 
  الجلیـطي محمــد

  

   قملحـــــــــــــــــ

 إعالمیة مخبر تقني النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  . العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

   : االولي القبول اختبار ـ 1

   : تطبیقي اختبار

   الحواسیب ھیكلة ـ أ

 االفتراضیة الذاكرة الحجم والصغیرة المتوسطة الحواسیب ھیكلة ـ
  . البرمجیات ، الثانویة والذاكرة

   : االستغالل نظم ـ ب

 – Windows – Unix) االستغالل أنظمة وخصائص انزاع ـ
Windows  )    

  . البرمجة ولغة بطاقیات ـ ج

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

   : النھائي القبول اختبار ـ 2

  . التونسي اإلداري التنظیم ـ

                              

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 النتداب باالختبارات خارجیة  مناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي

  سوسة والیة      حلیةالم الشؤون وزارة  التونسیة الجمھوریة
 مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس قــــــــــــرارمن الھـاني سیدي بلدیـة

 المناظرات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020 جوان 18 في
 وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب  باالختبارات الخارجیة
 ) لھانيا سیدي           بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات اإلعالمیة

 إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیس إن            .( سوسة والیة
 29 عدد األساسي القانون على ،و التونسیة الجمھوریة دستور على
 مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة

 المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون ،وعلى  المحلیة الجماعات
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في

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

 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى.
 عدد االمر وعلى الھاني سیدي بلدیــة بإحداث تعلقوالم 1994
 باحكام المتعلق 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229
 المتمم الخارجیة االنتداب مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة

 ، 1992 اوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر
 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
 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى ، 2009 جانفي
 المناظرات بطلض العام االطار بضبط المتعلق 2007 مارس 06

 مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجیة
 عدد الحكومي االمر وعلى ، العمومیة اإلدارات تنظمھا التي التكوین
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 المتعلق 2016 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303
 المحلیة الشؤون وزیر الى الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض

 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد رئاسيال االمر وعلى ، والبیئة
 وعلى ، وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت 27
 نوفمبر 14 في المؤرخ 2018 لسن 125 عدد الرئاسي االمر

 291 عدد األمر وعلى الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018
 صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة

 یلــــي مـا قرر ،  بالبلدیات والترسیم والترقیة داباالنت وآلیات
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط    : األول الفصل

 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة في لالنتداب باالختبارات
 تفتح  : الثاني الفصل ، بالبلدیات العمومیة لالدارات اإلعالمیة
 محللي بسلك برامج واضعي النتداب تباراتباالخ الخارجیة المناظرة

 على المحرزین للمترشحین العمومیة  لالدارات  اإلعالمیة وتقنیي
 اختصاص ) معدلة شھادة او األولى للمرحلة  الجامعین الشھادة
 منظرة تكوینیة شھادة او ( للمعطیات االلیة المعالجة تقنیات

 لم والذین ورالمذك االختصاص في أعاله الیھ المشار بالمستوى
 السن تقدیر ویتم ، سنة ( 35 ) وثالثین خمس سنھم تتجاوز

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

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

 الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل. المناظرة
 الخطط عدد : القرار ھذا ویضبط. البلدیة رئیس بقرار أعاله

 المناظرة فتح تاریخ الترشحات قائمة تاریخ للتناظر المعروضة
 أعاله الیھا رالمشا للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابع الفصل.

 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة سحب

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

 تعمیرھا یتم ) ترشح استمارة – 1 : للمناظرة الترشح عند ـ أ :
 العمومیة المناظرات لبوابة االلكتروني الموقع من وسحبھا

www.concours. Gov.tn )   .التعریف بطاقة من نسخة 
 الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة الوطنیة
 یحمالن البرید ممعلو خالصان ظرفان معادلة بشھادة األجنبیة الشھائد

 شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت وعنوانھشھادة المترشح اسم
 السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب بأحد ترسیم

 من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب بصفة القانونیة
 من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ في اشھر ثالثة
 یتم التي الملفات تقبل ال. باالمر للمعني القصوى لقانونیةا السن

 الواردة او المعنیة بالبلدیة المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا
 ـ : المناظرة في النجاح بعد ـ ب . الترشحات قائمة غلق بعد

 تاریخ على یمضى لم ( األصل ) العدلیة السوابق سجل من مضمون

 ( االصل ) والدة رسم من مضمون ـ ھراش ثالثة من أكثر تسلیمھا
 صورتان اشھرـ ثالثة من أكثر تسلمھ تاریخ على یمضى لم 

 ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة حدیثتانـ شمسیتان
 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم أصلیة طبیة شھادة ـ. یعادلھا

 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر 3
 مؤسسة قبل من  الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المطلوبة
 ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : الخامس الفصل. للصحة عمومیة

 لم او السریع البرید او الوصول مضمون البرید طریق عن یصل لم
 ( " أ " الفقرة ) الرابع بالفصل الیھا المشار الوثائق جمیع یتضمن

 تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد   ، القرار ھذا من
 المترشحین قائمة تضبط : السادس الفصل. الترشح ملف ارسال

 رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في المشاركة حق لھم المخول
 تشرف : السابع الفصل. المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة
 تركیبتھا تضبط لجنة أعاله لیھاا المشار الخارجیة المناظرة على

 اللجنة ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار
 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح : بالخصوص

 االختبارات سیر على واالشراف الملفات دراسة. المناظرة في
 ةقائم الجدارةاقتراح حسب المترشحین ترتیب. والشفاھیة الكتابیة

 المناظرة تشمل  : الثامن الفصل قبولھم یمكن الذین المترشحین
 اختبار - : التالیین االختبارین على أعاله الیھا المشار الخارجیة

 كما االختبارین ھذین اجراء یتم النھائي القبول اختبار ـ االولي القبول
 تقني موضوع حول كتابي اختبار ـ : االولي القبول اختبار I  : یلي

 العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى 2 : الضارب ـ ساعات 3 لمدةا ـ
 المترشحین اعالم ویتم المترشح اختیار حسب الفرنسیة بالغة او

 عن او فردیة مكاتیب طریق عن االولي القبول اختبار في الناجحین
 النھائي القبول اختبار اجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق

 لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار امجبرن یضبط. وتاریخھ
 موضوع حول شفاھي اختبار ـ : النھائي القبول اختبارII. القرار

 لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ
 اذا ما صورة وفي السحب طریق عن السؤال اختیار یقع  ، المناظرة

 اثنین على الیھ سند الذي لعددا یقسم السؤال ابدال في المترشح رغب
 نوعیة : یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط.

 للتحضیرـ ـ : شفاھي اختبار الضارب النقاط االختبارالمدةعدد
 الصفر بین یتراوح دقیقةعدد 20دقیقة 20دقیقة 20 الحوار العرضـ
 اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى1 (20) والعشرین (0)

 االختبارات تعرض : التاسع الفصل. المترشح اختیار حسب الفرنسیة
 الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل الى ویسند اثنین مصححین على

 للمعل مساویا النھائي العدد ویكون. (20) والعشرین ( 0 )
 بین الفارق كان ان ما صورة وفي. المسندین للعددین الحسابي
 قبل من االختبار اصالح أعاد تتم نقاط (4) عاألرب یفوق العددین

 للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون ، اخرین اثنین مصححین
 على الحصول عن ینتج : العاشر الفصل. االخرین للعددین الحسابي
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 االولي القبول اختبار في (20) عشرین على (6) الستة دون عدد
 جمیع وةدع تتم  : عشرة احدي الفصل. المترشح قبول رفض

 االختبار الجراء االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین
 مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال  : عشرة اثنى الفصل الشفاھي

 ( 30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل لم ان نھائیا
 والكتابي الشفاھي ) االختبارین مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة
 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل واذا. (

 :عشر الثالث الفصل. سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع
 اجراء مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد ان یمكن ال 

 مھما مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات
 الرابع الفصل. ذلك فخال المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان

 قطعیة بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج  :عشر
 قاعة من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة

 لمدة المشاركة من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان
 ویتم. الحق اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (5) خمس

 اعداد ویتم. لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان اھذ
 او الغش الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر

 ترتیب المناظرة لجنة تتولى  : عشر الخامس الفصل. الغش محاولة
 الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا المترشحین
 بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح والشفاھي

 المترشحین أسماء على تتضمن : االصلیة القائمة أ : نھائیة
 للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین

 الخطط عدد حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي
 في لقائمةا ھذه اعداد یتم : التكمیلیة القائمة ب. للتناظر المعروضة

 المسجلین المترشحین عدد من تقدیر اقصى على % 50 حدود
 تعویض من االقتضاء عند اإلدارة لتمكین االصلیة بالقائمة

 الفصل. عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین
 والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط  : عشر السادس
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا نالمقبولی للمترشحین التكمیلیة
 من العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي

 الجماعة تقوم  : عشر السابع الفصل. المحلیة الجماعة رئیس قبل
 بھا المسجلین واستدعاء االصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة

 یوما ( 30) ثالثون اجل انقضاء وبعد. عملھم بمراكز لاللتحاق
  ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر اقصى على

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى
 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم االشعار مع الوصول

 للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما ( 15)عشر خمسة أقصاه اجل
 تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من حذفونوی

 الترتیب حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین
 اقصى على اشھر (6)ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھى التفاضلي

  : عشر الثامن الفصل. االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر

             . التونسیة للجمھوریة الرسمي لرائدبا القرار ھذا ینشر
  2020 مارس 13 : في الھاني سیدي  

  البلدیة رئیـــس 
   الجلیـطي محمــد

  

 تقني النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج ملحـــــــــــــــــق
 1. العمومیة لالدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك إعالمیة مخبر

 ـ الحواسیب ھیكلة ـ أ : تطبیقي اختبار : االولي بولالق اختبار ـ
 االفتراضیة الذاكرة الحجم والصغیرة المتوسطة الحواسیب ھیكلة

 انزاع ـ : االستغالل نظم ـ ب. البرمجیات ، الثانویة والذاكرة
 – Windows – Unix) االستغالل أنظمة وخصائص

Windows  )  بطاقیاتال تنظیم ـ. البرمجة ولغة بطاقیات ـ ج ، 
 القبول اختبار ـ 2 (.S.G.B.D )  البرمجة لغة ، االستعمال طرق

                              . التونسي اإلداري التنظیم ـ : النھائي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ھندسة )  تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق
  الھاني سیدي بلدیّة لفائدة لإلدارات المشترك التقني بالسلك ( مدنیة

  سوسة والیة       المحلیة الشؤون وزارة  التونسیة الجمھوریة
 الھاني سیدي بلدیة رئیس قــــــــــــرارمن   الھـاني سیدي بلدیـة

 خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ
 المشترك التقني بالسلك ( مدنیة ھندسة ) تقنیي النتداب  باالختبارات

 إن. ( سوسة والیة )الھاني سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات
 الجمھوریة دستور على  اطالعھ بعد الھاني سیدي  بلدیة رئیس

 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و     ، التونسیة
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12
 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاّصة

 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى ، 2011
 األمر وعلى   الھاني سیدي بلدیــة بإحداث والمتعلق 1994 مارس

 المتعلّق 1982 سبتمبر 2 في المؤّرخ 1982 لسنة 1229 عدد
 الخارجیّة االنتداب مناظرات في بالمشاركة وخاّصة استثنائیّة بأحكام
 أوت 28 في المؤّرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم

 12 في المؤرخ 1999 لسنة ــدد821عـ األمر على و     1992
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیّة لإلدارات المشترك
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 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر وخاصة تممتھ
 خالمؤرّ  2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى    ، 2009 جانفي

 لضبط العام اإلطار بضبط المتعلّق 2007 مارس 06 في
 إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات الخارجیّة المناظرات

 األمر على و     العمومیّة اإلدارات تنّظمھا التي التكوین مراحل
 المتعلّق 2006 أفریل 13 في المؤّرخ 2006 لسنة ــدد1031عـ

 احتسابھا كیفیّة وضبط القصوى نالس لتحدید خاّصة أحكام بضبط
 الخارجیّة المناظرات في المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین

 الحكومي األمر وعلى    ، التكوین مراحل إلى الدّخول مناظرات أو
 المتعلّق 2019 مارس 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد

        ، دیّاتبالبل والترسیم والترقیة االنتداب آلیّات و صیغ بضبط
 : األّول الفصل: یلــــي مـــا قــــّرر                             

 بالسلك ( مدنیة ھندسة )  تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة تنّظم
 ھذا ألحكام وفقا الھاني سیدي بلدیّة لفائدة لإلدارات المشترك التقني
 تقنیین النتداب الخارجیّة المناظرة تفتح : 02 الفصل. القرار

 األكثر على (40) سنة أربعین العمر من البالغین للمترّشحین
 العلیا المعاھد قبل من مسندة سام فني شھادة -: على والمحرزین

 التطبیقیّة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیّة للدراسات
 ذات علمیّة شھادة أو -. لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو والتكنولوجیّة

 معترف شھادة أو العالي التعلیم من األولى المرحلة من تقنیّة صبغة
 إلیھ المشار بالمستوى منّظرة تكوینیّة شھادة أو -. لھا بمعادلتھا

 السن المترّشح تجاوز صورة في ویمنح  . أعاله األولى بالفقرة
 األمر ألحكام طبقا المناظرة في المشاركة استثناء المحدّدة القصوى

 المشار 2006 أفریل 13 في المؤّرخ 2006 لسنة 1031 عدد
 أعاله إلیھا المشار الخارجیّة المناظرة تفتح : 03 الفصل. أعاله إلیھ

 -  : القرار ھذا ویضبط.  الھاني سیدي بلدیّة رئیس من بقرار
 تاریخ -  . للتناظر المعروضة الخطط عد -  . المناظرة فتح تاریخ
 عنوان -. المناظرة لجنة اجتماع یختار -. الترّشحات قائمة غلق

 الفصل  . الوصول مضمون البرید بواسطة الترّشح ملفّات إرسال
 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترّشحین على یجب : 04

 سحب ثمّ  للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترّشحاتھم
 مع ولالوص مضمون البرید بواسطة وإرسالھا الترّشح استمارة
 المناظرة، فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار

 سیدي بلدیّة ضبط بمكتب مباشرة إیداعھا تمّ  التي الملفّات تقبل وال
 التّالیة الوثائق یتضّمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون ، الھاني

 تعمیرھا یتم ) ترّشح استمارة /1: للمناظرة الترّشح عند /أ:
 العمومیّة المناظرات لبّوابة االلكتروني الموقع من حبھاوس

www.concours.gov.tn   (،2/ التعریف بطاقة من نسخة 
 إلى بالنسبة مصحوبة العلمیّة الشھادة من مصّورة نسخة /3، الوطنیّة
 البرید معلوم خالصا ظرفان /4، معادلة بشھادة األجنبیّة الشھائد
 تجاوز الذي المترّشح إلى وبالنسبة ، وعنوانھ المترّشح السم حامالن

 إنجاز تثبت بشھادة الذكر سابقة الوثائق إرفاق یجب القانونیّة السن

 /ب. المستقل والعمل التّشغیل بمكتب التّرسیم أو فعلیّة مدنیّة خدمات
 العدلیّة الّسوابق سجل من مضمون /1: المناظرة في النجاح بعد
 أشھر (03) ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل)
 ثالثة من أكثر تسلیمھما تاریخ على یمض لم والدة مضمونا /2،

 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبّیّة شھادة /3، أشھر (03)
 والذھنیّة البدنیّة المؤّھالت فیھ تتوفّر المترّشح أنّ  تثبت أشھر ثالثة

 قبل من سلّمةم الجمھوریّة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
 الشھادة من لألصل مطابقة نسخة /4، للصّحة عمومیّة مؤّسسة
 /5، المعادلة شھادة من لألصل مطابقة نسخة االقتضاء وعند العلمیّة

 مطلب كلّ  وجوبا یرفض : 05 ،الفصل حدیثتان شمسیّتان صورتان
 السریع البرید أو الوصول مضمون البرید طریق عن یصل لم ترّشح

 "أ" الفقرة من 4 بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع نیتضمّ  لم أو
 تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة وتعتمد ، القرار ھذا من

 المخّول المترّشحین قائمة تضبط : 06 الفصل. الترّشح ملف إرسال
 بلدیّة رئیس قبل من نھائیّة بصفة المناظرة في المشاركة حق لھم

 تشرف : 07 الفصل. المناظرة لجنة من وباقتراح الھاني سیدي
 من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة أعاله إلیھا المشار المناظرة على

 ، الھاني سیدي بلدیّة رئیس من وباقتراح المحلّیّة الشؤون وزیر
 المخّول المترّشحین قائمة اقتراح -: بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى

 على واإلشراف اتالملفّ  دراسة -، المناظرة في المشاركة حق لھم
 اقتراح -، الجدارة حسب المترّشحین ترتیب -، االختبارات سیر
 المناظرة تشتمل : 08 الفصل. قبولھم یمكن الذین المترّشحین قائمة

 اختبار -    : التالیین االختبارین على أعاله إلیھا المشار الخارجیّة
 ھذین ءإجرا یتم. النھائي القبول اختبار -    . األّولي القبول

 حول كتابي اختبار - : األّولي القبول اختبار: یلي كما االختبارین
 ھذا یجري. 2 : الضارب -. ساعات 3 : المدّة - تقني موضوع
   . المترّشح اختیار حسب الفرنسیّة باللغة أو العربیّة باللّغة االختبار

 لياألوّ  القبول اختبار في الناجحین المترّشحین إعالم ویتم -       
 اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیّة مكاتیب طریق عن

 االختبار برنامج یضبط. وتاریخھ النھائي القبول اختبار إجراء بمكان
- : النھائي القبول اختبار. القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني
 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار

 عن السؤال اختیار یقع ، المناظرة لجنة أعضاء عم محادثة تلیھ
 السؤال إبدال في المترّشح رغب إذا ما صورة وفي ، السحب طریق

 لھذا المحدّدة المدّة تضبط. اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم
 النقاطالضارباختبار االختبارالمدّةعدد نوعیّة: یلي كما االختبار
 دقیقةعدد 15دقیقة 15دقیقة 15التحضیرالعرضالحوار: شفاھي
 تعرض : 09 الفصل1(20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

 یتراوح عدد اختبار كلّ  إلى ویسند اثنین مصّححین على االختبارات
 مساویا النھائي العدد ویكون. (20) والعشرین (0) الصفر بین

 الفارق كان إذا ما صورة وفي. المسندین للعددین الحسابي للمعدّل
 من االختبار إصالح إعادة تتمّ  نقاط (4) األربع یفوق العددین نبی
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 للمعدّل مساویا النھائي العدد ویكون ، آخرین اثنین مصّححین قبل
 على الحصول عن ینتج : 10 الفصل. األخیرین للعددین الحسابي

 رفض األّولي القبول اختبار في (20) عشرین على (6) ستّة عدد
 في االناجحین المترّشحین دعوة تتم : 11 الفصل. المترّشح قبول

 ال : 12 الفصل. الشفاھي االختبار إلجراء األولي القبول اختبار
 مجموع على یتحّصل لم إن نھائیّا مترّشح أيّ  بقبول التصریح یمكن

 مجموع الى بالنسبة األقل على نقطة بثالثین یقدّر النقاط من
 أكثر أو مترّشحین ّصلتح وإذا ، ( والكتابي الشفاھي ) االختبارین

 الفصل. سنّا ألكبرھم األولویّة تكون النقاط من المجموع نفس على
 اجراء مدّة طیلة المترّشحین تصّرف تحت یوجد أن یمكن ال : 13

 الھاتف أو التطبیقات أو المذّكرات أو النشریّات أو الكتب االختبارات
 ذلك خالف جنةاللّ  تقّرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أيّ  أو الجّوال

 بصفة ضبطھ تمّ  غش محاولة أو غشّ  كلّ  عن ینتج : 14 الفصل.
 حاال المترّشح طرد العام للحق الجزائیّة التتبّعات عن زیادة قطعیّة

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 إداري امتحان أو مناظرة كلّ  في سنوات (5) خمس لمدّة المشاركة

 لذلك المؤھلة الّسلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم. الحق
 إلى تفّطن الذي الممتحن أو القیّم قبل من مفّصل تقریر إعداد ویتم.

 ترتیب المناظرة لجنة تتولّى : 15 الفصل. الغش محاولة أو الغشّ 
 الكتابي االختبار لمعدّل النھائي الحاصل حسب تفاضلیّا المترّشحین
 بصفة قبولھم یمكن الذین المترّشحین في قائمتین وتقترح والشفاھي

 المقبولین المترّشحین أسماء على تشتمل : األصلیّة القائمة /أ: نھائیّة
 األعداد لمجموع وطبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في نھائیّا

 القائمة /ب. تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي علیھا المتحّصل
 أقصى على  % 50 حدود في القائمة ذهھ إعداد یتم : التكمیلیّة

 اإلدارة لتمكین األصلیّة بالقائمة المسّجلین المترّشحین عدد من تقدیر
 یلتحقوا لم الذین الناجحین المترّشحین تعویض من االقتضاء عند

 األصلیّة القائمة نھائیّة بصفة تضبط : 16 الفصل عملھم بمراكز
 الخارجیّة المناظرة في نھائیّا لینالمقبو للمترّشحین التكمیلیّة والقائمة
 الھاني سیدي بلدیّة رئیس قبل من ( مدنیة ھندسة)  تقنیین النتداب

 اإلدارة تقوم : 17 الفصل. المناظرة لجنة مقترح على بناء
 لاللتحاق الناجحین المترّشحین واستدعاء األصلیّة بالقائمة بالتصریح

 أقصى على ومای (30) ثالثون أجل انقضاء وبعد عملھم بمركز
 اإلدارة تتولّى ، األصلیّة بالقائمة التّصریح تاریخ من بدایة تقدیر
 اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلّفین على التنبیھ

 خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأنّ  بالبلوغ
 قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر

 بالقائمة المسّجلین بالمترّشحین تعویضھم ویتمّ  المناظرة في لنّاجحینا
 بالقائمة العمل وینتھي. التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیّة
 بالقائمة التصریح بعد تقدیر أقصى على أشھر (6) ستّة التكمیلیّة
 الّرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل  . األصلیّة

                                              . محلّیّةال للجماعات
  2020مارس  13 :  في الھاني سیدي 

  

   البلدیّــة رئیس 
  الجلیطي دمحم

  ملحــــــــق

 االختصاص تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیّة المناظرة برنامج
 ) نواإلسكا المدن ھندسة : الترابیّة التھیئة - المدنیّة الھندسة : 1
 الطبیعي الجمال ، البناءات ، الحضري النمو ، التھیئة أمثلة

 ، االنجاز تقنیات ، أنواعھا : الطرقات -(... للمدن واالصطناعي
 ، المیاه مجاري ، السمك : الطرقات دراسات - الدوریّة الصیانة

 كل مزایا ، االنجاز شروط ، االنواع ) األسس * : البناء -. المواد
 * خزفیّة ومواد التجلیز *الدرج * الجدران *( ومساوئھ نظام

 العزل*البناء أشغال النجاز معدات *السقوفات *والبالوعات الخنادق
                                               حرارة ، صوت :
     2020 مارس 13 : في الھاني سیدي 

      

  بلدیة رئیس
   جلیطي  دمحم

  

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

  الشراحیل

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 بصفتھا للمعلومة بالنفاذ مكلف عون الواعر سناء السیدة بتكلیف
  رئیس

 ببلدیة للمعلومة بالنفاذ مكلف عون  الواعر سناء  السیدة تكلیف قرار
   رئیس بصفتھا شراحیل

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

  
  

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

  یاةح منزل

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 سنة بعنوان تصرف كاتب رتبة الى لالدماج مھني امتحان فتح بقرار

2020  



 

  55عــــــدد   2020أوت  21 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   2482صفحــة 

 تصرف كاتب رتبة إلى لالدماج مھني امتحان بفتح یتعلق قرار
 الحیاة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك

  2020 سنة بعنوان 

  بلدیة رئیس
  مصدق   سیرین

  

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

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  أول تقني رتبة الى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 الحیاة منزل بلدیة لفائدة عمومیةال لإلدارات  المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة بعنوان 

  بلدیة رئیس
  مصدق   سیرین

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

  شیحیة

  

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 البلدیة االفراح بقاعتي المبرمجة الحفالت مواعید تأجیل حول بقرار
  2020سنة وفىم غایة إلى وذلك العام الصحي الحجر فترة خالل

  اطالعھا بعد  الشیحیة بلدیة رئیسة إن 

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى   
 النصوص جمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

   .تممتھ أو نقحتھ يالت

 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى   
 وعلى العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 31/12/1973

  .منھ 267 الفصل وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 افریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى    
  .الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 2020 مارس 16 في المؤرخ 15 عدد البلدي القرار وعلى     
 تفشي مخاطر من للحد والخاصة العامة األفراح قاعات بغلق المتعلق
 تعذر والذي العام الصحي الحجر إجراءات إطار في الكورونا جائحة

 16 من الممتدة الفترة خالل المبرمجة الخاصة األفراح إقامة معھ
   2020 جوان 13 غایة الى 2020 مارس

 بعض طرف من البلدیة على الواردة المكاتیب على وبناء   
 إلى الفترة تلك خالل المبرمجة األفراح بتأجیل قاموا الذین المواطنین

  .الحالیة السنة نفس من الحقة مواعید

 2020لسنة الثانیة العادیة للدورة البلدي المجلس مداولة وعلى    
  2020جوان 21 في المنعقدة

   یلـــــي ما قــرر                                         

 المبرمجة الحفالت مواعید تأجیل على الموافقة تتم : األول الفصل
 موفى غایة إلى وذلك العام الصحي الحجر فترة خالل سابقا
 تاریخ كان مھما للتسویغ األصلي المعلوم على اإلبقاء مع 2020سنة

  . الحفل إقامة

 مكلفان بالشیحیة البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب : يالثان الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  
  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 تسویغ بعنوان المواطنین طرف من مدفوعة مبالغ ارجاع حول بقرار
  البلدیة االفراح قاعتي

  اطالعھا بعد  الشیحیة بلدیة رئیسة إن 

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى   
 النصوص جمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

   .تممتھ أو حتھنق التي

 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون وعلى   
 وعلى العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 31/12/1973

  .منھ 267 الفصل وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 افریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى    
  .الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 2020 مارس 16 في المؤرخ 15 عدد البلدي القرار وعلى     
 تفشي مخاطر من للحد والخاصة العامة األفراح قاعات بغلق المتعلق
 تعذر والذي العام الصحي الحجر إجراءات إطار في الكورونا جائحة

 16 من الممتدة الفترة خالل المبرمجة الخاصة األفراح إقامة معھ
   2020 نجوا 13 غایة الى 2020 مارس
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 بعض طرف من البلدیة على الواردة المكاتیب على وبناء  
 الفترة تلك خالل المبرمجة األفراح بإلغاء بادروا الذین المواطنین

 األفراح قاعتي تسویغ مقابل المدفوعة المبالغ باسترجاع وطالبوا
  . البلدیة

 2020لسنة الثانیة العادیة للدورة البلدي المجلس مداولة وعلى  
  2020جوان 21 في نعقدةالم

   یلـــــي مـــــا قــــــرر 

 الذین المواطنین طرف من المدفوعة المبالغ ترجع : األول الفصل
 16 من الممتدة الفترة خالل البلدیة األفراح قاعتي تسوغ لھم سبق

  . بإلغائھا وقاموا 2020 جوان13 إلى 2020 مارس

 مكلفان بالشیحیة البلدي ضوالقاب للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة
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