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 المحلیة الجماعات
 

 تونس
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ........................................................................المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 ........................................................................المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 ..........................................................................المشترك اإلداري بالسلك  إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 ............................................................................المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم ةبكیفی یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 ..................................................................اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 ...............................................................................المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى ةللترقی
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 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 ......................................................................................ركالمشت التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 ...........................................................................المشترك اإلداري بالسلك راقن كاتب رتبة إلى للترقیة

 قرطاج
 بالمسرح الخاصة الحفالت تنظیم بمنع یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 المستوجب العروض على المعلوم وخالص البلدیة من مسبق ترخیص على الحصول دون  بقرطاج األثري
 .......................................................................................................................................لفائدتھا

 خاصة لجنة بإحداث یتعلّق  بلدي بقـــــــرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 ......................................................................ركیبتھات و الوقتي اإلشغال عقود و األكریة عقود بمراجعة

 خاصة لجنة بإحداث یتعلّق  بلدي بقـــــــرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .........................................................................................تركیبتھا و البلدیة األمالك ضبط و بحصر

 خاصة لجنة بإحداث  یتعلق بلدي بقــرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ....................................................................................................................تركیبتھا و باالعالمیة

 الفنیة والعروض الحفالت تنظیم بمنع یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 من توقیا قرطاج مدینة ومتساكني الوافدین وصحة سالمة على خطر من تشكلھ لما بقرطاج األثري بالمسرح
 ............................................................................................................................كورونا فیروس

 المرسى
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ  2020 لسنة 18 عدد قرار
 .2020ة سن بعنوان رسىالم بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 18في  مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج لإلختبارات

 ...........................................................................................................سىالمر بلدیة لفائدة العمومیة
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ2020ة لسن 21 عدد قرار
 ........2020نة س بعنوان المرسى  بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 6  في خمؤر 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ..........................2020  سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020 لسنة 23 عدد قرار
 ....2020سنة  بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020 لسنة 24 عدد قرار
 ..2020  سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020 لسنة 25 عدد قرار
 ...2020  سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

 إلدماج لالختبارات المھني االمتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة

 ...........................................................................................................2020سنة  بعنوان المرسى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 ......................... المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
 إلدماج لإلختبارات المھني اإلمتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة
 ...........................................................................................................2020 سنة بعنوان المرسى

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ......................2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
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 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 .............................المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 ندلساأل قلعة
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ...............................................................................................أول معماري مھندس النتداب بالملفات
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 فیفري 10  يف مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 ................................................................................................إعالمیة مخبر تقني إلنتداب بالملفات
 الجدیدة

 في البلدي المجلس مداولة من مونبمض یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 المنطقة من بالقرب الطبیعي للغاز محول تركیز على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ

 .........................................................................................................................بالجدیدة الصناعیة
 بتفویض یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 ..................................................................................العوني امال السیدة األول للمساعد اإلمضاء حق

 10 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 من بدایة البلدلیة لرئیس االول المساعد العوني أمال للسیدة وقتیة بصفة وظائفھ بتفویض یتعلق 2020 أوت

 .................................................................................................................القرار ھذا إمضاء تاریخ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد مداوالت

 .بشواط إعدادیة مدرسة إلحداث ارض قطعة تخصیص على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد مداوالت

 .....................................................مبالغ ارجاع على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد مداوالت

 الجدیدة بلدیة لفائدة بالحبیبیة االصطیاف مركز تخصیص بطلب یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة رتھدو
 .....................................................................................................للشباب ترفیھي كفضاء الستغاللھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد مداوالت

 .............................................ةدیالبل میزانیة تنقیح على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد مداوالت

 .................البلدي المستودع لمشروع التمویلیة الخطة على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد مداوالت

 ضمن 4 و 3 - 2 - 1 المنصورة منطقة ادراج على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة دورتھ
 .......................................................................................الجدیدة لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال مراجعة
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد مداوالت

 ...........................................المراجعة لجنة أعمال على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة األولى العادیة تھدور
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد مداوالت

 .............................................إداریة سیارة اقتناء على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة االولى العادیة دورتھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد مداوالت

 ......................مقابیض وكیل حساب من مبالغ طرح على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة االولى العادیة دورتھ
 في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد تمداوال
 ............كھربائي محول إلقامة ارض قطعة تخصیص على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة االولى العادیة دورتھ

 عروس بن
 البلدي بالمستودع اإلیواء و الحجز آجال بتعلق یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ............................................الشامل الصحي الحجر فترة خالل المودعة بالمحجوزات الخاصة عروس ببن

 الحمامات
  االمتحان  تنظیم كیفیة یضبط  بقرار یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 ..................................................تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف لمنتمونا العملة   إلدماج المھني
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 العملة  إلدماج المھني اإلمتحان فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 .................................................................................تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین

 المھني اإلمتحان تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ...............................................................تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمون العملة  إلدماج

 العملة إلدماج المھني اإلمتحان فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 ................................................................................تقني  مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین

   المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بقرا یتعلق 2020 جویلة 20  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .......................................................................................متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 العالیة
 24 في مؤرخ العالیة بلدیة یسرئ من بقرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت

 ...................................................................................2020 سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة
 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 لمھندسي المشترك  بالسلك رئیس مھندس رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت

 .......................................................................2020 سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات
 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت

 ..........................................................................العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 بضبط یتعلق العالیة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة
 .........................................................................................................................العالیة بلدیة لفائدة
 24 في مؤرخ العالیة بلدیة یسرئ من بقرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت

 ......................................................................2020 سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من  بقرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
  بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 24

 .........................................................................العالیة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
 جندوبة

 الى صنف من للترقیة مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ............................................................................2020 لسنة جندوبة بلدیة لفائدة مباشرة اعلى صنف
 في لإلدماج باالختبارات مھني إمتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ............................................2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة
 المھني االمتحان برنامج و كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020 ةلسن 6 عدد قرار

 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة تقني عون رتبة في 7و6و5 لالصناف المنتمین العملة الدماج باالختبارات
2020...................................................................................................................................... 

 في لالدماج باالختبارات مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ......................................2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة المشتر االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
 االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ....2020  سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة في 9و8 لالصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
 الدماء غار

 للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 .................................................................المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  ...................................................................المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة
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 بوعرادة
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 بعنوان بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات لمشتركا االداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
 .................................................................................................................................2020سنة 

 النفیضة
 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة یسرئ بمن یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت

 ................................................................... 2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 المنستیر

 بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة ببفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020 لسنة 30 عدد قرار
 .... 2020سنة  بعنوان المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 ................المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى بالملفات

 بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020 لسنة 35 عدد قرار
 ...2020بعنوان سنة   المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام رفمتص رتبة إلى

 بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020  لسنة 36 عدد قرار
 .2020سنة  بعنوان المنستیر بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020 لسنة 37 عدد قرار
 ........... 2020بعنوان سنة  المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 عدوى انتشار مخاطر من التوقي بباجراءات یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 ................................................................................................................المستجد كورونا فیروس

 زرمدین
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 .....2020سنة  بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 .................2020سنة  بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة تبمستك
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ........................2020سنة  بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  اول تقني
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020 لسنة 4 عدد قرار

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة
2020....................................................................................................................................... 

 بوحجر
 إلى اإلستثنائیّة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ..........2020سنة  بعنوان بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك رئیس متصّرف رتبة
 ..............الزواج عقود إبرام سلطة بتفویض یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 الشراحیل
  2020 لیةجوی 20 في مؤرخ   بقرار یتعلق 2020 جویلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ............................................أعلى صنف إلى صنف من عملة لترقیة  المھني  اإلمتحان لجنة بتركیبة یتعلق
 یتعلق 2020  جویلیة 20 في مؤرخ   بقرار یتعلق 2020 جویلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ........................................................مباشرة أعلى فصن إلى صنف من عملة لترقیة  مھني إمتحان بفتح
 یتعلق  2020 أوت 17 في بقرارمؤرخ یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 .......................2020سنة  بعنوان  شراحیل بلدیة لفائدة عملة 02عدد إلنتداب المھني اإلمتحان  لجنة بتركیبة
 شاكر منزل

 المھني اإلمتحان لجنة بتركیــبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 .................................2020سنة  بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (5صنف) الثانیة الوحدة من عامل النتداب
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 النتداب المھني اإلمتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ...........................................2020سنة  بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (5صنف) الثانیة الوحدة من عامل
 تحانإم تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ......................شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان (5صنف) الثانیة الوحدة من عامل النتداب  مھني
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 .......شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة انبعنو  عامل النتداب المھني االمتحان طریق عن شغورھا سد المراد
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  تونس

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة
  المشترك اإلداري بالسلك إدارة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
    2019 سنة بعنوان تونس بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس 
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم بكیفیة

  المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
    2019 سنة بعنوان تونس بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس 
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  المشترك اإلداري بالسلك 

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك  إدارة ملحق رتبة
    2019 سنة بعنوان تونس بلدیة

  بلدیة رئیس
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  لمشتركا التقني بالسلك

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
    2019 سنة بعنوان تونس بلدیة

  بلدیة رئیس 
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

  

 یتعلق 2020 انفيج 29  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة
  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة
  .2019 سنة بعنوان نستو بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس 
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

  

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  المشترك التقني بالسلك

 إلى للترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

    2019 سنة بعنوان تونس

  بلدیة رئیس 
  الرحیم عبد بن  سعاد
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------------------  

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة فاتبالمل الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة
  المشترك التقني

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة

    2019 سنة بعنوان تونس

  بلدیة رئیس  
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد ارقر
 راقن كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  المشترك اإلداري بالسلك

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك راقن كاتب رتبة
    2019 سنة بعنوان تونس بلدیة

  بلدیة رئیس   
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

  قرطاج

  

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 دون  بقرطاج األثري بالمسرح الخاصة الحفالت تنظیم بمنع

 على المعلوم وخالص البلدیة من مسبق ترخیص على الحصول
  لفائدتھا المستوجب العروض

 الحفالت تنظیم بمنع والمتعلق 2020 أوت 21 بتاریخ بلدي قرار
 ترخیص على الحصول دون  بقرطاج األثري بالمسرح الخاصة

 لفائدة المستوجب العروض على المعلوم وخالص البلدیة من مسبق
  البلدیة

  :اإلطالع بعد  قرطاج بلدیة رئیسة إنّ    

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ساسياأل القانون على 
 266 الفصالن وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا 267و

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى   
 جمیع على و المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997
 49 و 48و46 الفصول وخاصة تممتھ أو نقحتھ التّي النصوص

  .منھا 51و

 قرطاج لبلدیة المحدث 1919 جوان 15 في المؤرخ األمر وعلى 
  :یلي ما قـــــــــــــــــــــــّرر .

 بالمسرح الخاصة والعروض الحفالت تنظیم یمنع : األّول الفصـل  
   الحصول دون بقرطاج األثري

 العروض على المعلوم وخالص البلدیة من مسبق ترخیص على   
  . البلدیة لفائدة المستوجب

 ضعف تساوي خطیة القرار ھذا مخالفة عن یترتب :الثّاني الفصل
   إضافة المستوجب المعلوم

  .العمل بھ الجاري بالتشریع علیھا المنصوص العقوبات إلى 

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
   األمن مركز ورئیس بقرطاج

  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل ونمكلف بھا الوطني 

  بلدیة رئیس 
  بیوض  حیاة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 األكریة عقود بمراجعة خاصة لجنة بإحداث یتعلّق  بلدي بقـــــــرار

  تركیبتھا و الوقتي اإلشغال عقود و

 خاصة لجنة بإحداث یتعلّق 2020 أوت 25 بتاریخ  قـــــــرار
  تركیبتھا و الوقتي اإلشغال عقود و األكریة عقود بمراجعة

  ، اإلّطالع بعد قرطاج بلدیة رئیسة إنّ  

 ماي 09 فـي المـؤّرخ 2018 لسنـة ـدد29عـ األساسي القانون على
 80 من الفصول وخاصة  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

  . منھا 100 إلى

 بلدیّة بإحداث المتعلّق 1919 جوان 15 في المؤّرخ ألمرا وعلى 
  . قرطاج

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى
    2020 جویلیة 22 بتاریخ

  :یلي ما قّرر  
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 و األكریة عقود بمراجعة خاصة لجنة تحدث : األّول الفصـل  
 معینات في الترفیع حواقترا مراجعتھا بھدف الوقتي اإلشغال عقود

 الموارد لتنمیة مشاریع انجاز واقتراح المستوجبة المعالیم وفي الكراء
  .للبلدیة المالیة

  : السیدات من اللجنة تتركب :الثّاني الفصل  

   رئیس : مخلوف أنس -

  عضو : نویرة العاصمي ریم -

  عضو : المختاري ریم -

 ومتابعة بمسك فةالمكل اإلطارات أو اإلطار اللجنة جلسات ویحضر
  .  الوقتي اإلشغال عقود و األكریة عقود ملفات

 یرى شخص كل إستدعاء اللجنة لرئیس یمكن : الثالث الفصل    
   . اللجنة ھذه أعمال في  للمشاركة حضوره في فائدة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیّة العام الكاتب:الرابع الفصل     

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 األمالك ضبط و بحصر خاصة لجنة بإحداث یتعلّق  بلدي بقـــــــرار

  تركیبتھا و البلدیة

 لجنة بإحداث یتعلّق  2020 أوت 25 في مؤرخ بلدي قـــــــرار
  تركیبتھا و البلدیة األمالك ضبط و بحصر خاصة

  ، اإلّطالع بعد قرطاج بلدیة ةرئیس إنّ  

 09 فـي المـؤّرخ 2018 لسنـة ـدد29عـ األساسي القانون على 
 من الفصول وخاصة  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018 ماي
  . منھا 74 إلى 69

 بلدیّة بإحداث المتعلّق 1919 جوان 15 في المؤّرخ األمر وعلى 
  . قرطاج

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة ةالعادی الدورة جلسة محضر وعلى 
    2020 جویلیة 22 بتاریخ

  :یلي ما قّرر 

 األمالك ضبط و بحصر خاصة لجنة تحدث : األّول الفصـل  
  . البلدیة

  : والسادة السیدات من اللجنة تتركب :الثّاني الفصل  

  رئیس :الحمامي علي دمحم -                 

  عضو : يالمختار ریم -                 

  عضو:نویرة العاصمي ریم -                 

  عضو: المالقي كریم -                 

   عضو : المرزوقي مریم -                

  عضو : الیعقوبي سھلة -                 

 ومتابعة بمسك المكلفة اإلطارات أو اإلطار اللجنة جلسات ویحضر
  . البلدیة األمالك ملفات

 یرى شخص كل إستدعاء اللجنة لرئیس یمكن : الثالث الفصل    
   . اللجنة ھذه أعمال في للمشاركة حضوره في فائدة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیّة العام الكاتب:الرابع الفصل  

                  

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  تركیبتھا و باالعالمیة خاصة لجنة بإحداث  یتعلق بلدي بقــرار

 خاصة لجنة بإحداث  یتعلق 2020 أوت 25 بتاریخ بلدي قــرار
  تركیبتھا و باالعالمیة

  ، اإلّطالع بعد قرطاج بلدیة رئیسة إنّ  

 ماي 09 فـي المـؤّرخ 2018 لسنـة ـدد29عـ األساسي القانون على
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

 بلدیّة بإحداث المتعلّق 1919 جوان 15 في المؤّرخ األمر وعلى
  . قرطاج

 المنعقدة البلدي للمجلس الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر وعلى
    2020 جویلیة 22 بتاریخ

  :یلي ما قّرر        

 اتباالقتناء تعنى باالعالمیة خاصة لجنة تحدث : األّول الفصـل  
 منظومات) الصلة ذات البرامجوالمشاریع و ( تجھیزات و معدات)
  . (...معلومات وشبكة تطبیقات و
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  : والسید السیدتین من اللجنة تتركب :الثّاني الفصل  

  رئیس : قیراط ھیفاء -             

  عضو : المالقي كریم -             

  عضو: مرزوقي مریم -             

 بمتابعة المكلفة اإلطارات أو اإلطار للجنةا جلسات ویحضر  
  معدات) اإلعالمیة االقتناءات

 و منظومات) الصلة ذات والمشاریع والبرامج (تجھیزات  و 
  . (...معلومات وشبكة تطبیقات

 فائدة یرى شخص كل إستدعاء اللجنة لرئیس یمكن : الثالث الفصل
   للمشاركة حضوره في

   . اللجنة ھذه أعمال في  

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیّة العام الكاتب:الرابع فصلال  

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 لما بقرطاج األثري بالمسرح الفنیة والعروض الحفالت تنظیم بمنع

 مدینة ومتساكني الوافدین وصحة سالمة على خطر من تشكلھ
  كورونا فیروس من توقیا قرطاج

 الحفالت تنظیم بمنع یتعلق 2020 أوت 27 بتاریخ  بلدي قرار
 على خطر من تشكلھ لما بقرطاج األثري بالمسرح الفنیة والعروض

 فیروس من توقیا قرطاج مدینة ومتساكني الوافدین وصحة سالمة
   كورونا

  :اإلطالع بعد  قرطاج بلدیة رئیسة إنّ    

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

  .منھا 267و 266

 لبلدیة المحدث 1919 جوان 15 في المؤرخ األمر وعلى     
   قرطاج

 المتعلق 2015 دیسمبر 01 في المؤرخ الصحة وزیر قرار وعلى
 إتمامھ تم كما بھا التصریح یجب التي ریةالسا األمراض قائمة بضبط
   2020 أوت 19 في المؤرخ بالقرار

 طرف من بھ المصرح 19 كوفید لجائحة الوبائي الوضع وعلى    
 تونس غرار عدوى حلقات تشھد التي بالجھات خاصة الصحة وزارة

   العاصمة

 التدابیر اتخاذ إلى الرامیة الدولة مجھودات معاضدة إطار وفي    
 التي باألماكن خاصة المستجد كورونا  فیروس إنتشار لتفادي ملیةالع

  .كبرى تجمعات تشھد

  :یلي ما قـــــــــــــــــــــــّرر    

 بالمسرح الفنیة والعروض الحفالت تنظیم یمنع : األّول الفصـل  
   خطر من تشكلھ لما بقرطاج األثري

  .  قرطاج مدینة ومتساكني الوافدین وصحة سالمة على 

 الوطني األمن مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
 بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون  بقرطاج البلدیة الشرطة مركز ورئیس

  .القرار ھذا

  بلدیة رئیس
  بیوض  حیاة

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

  المرسى

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  .2020 سنة بعنوان المرسى

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  المرسى بلدیة رئیس قرار 
 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك
2020.  

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

 یسمبرد 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة



  2809صفحـة   2020ديسمبر  4 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   59عـــــدد 

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
                       .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك
  یلــي مـا قــّرر

 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

 خطط بأربعة للتناظر المعروضة ططالخ عدد حدد : الثاني الفصل
(4).  

  .2020 أوت 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الّرابع الفصل
  .المحلیة

  البلدیــة رئیــس 
  بوراوي  معز

  

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

 لقیتع 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان المرسى

   المرسى بلدیة رئیس قرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق     
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة

  المرسى، بلدیة رئیس إن    

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري السلك

                                                                
  یلـــي مــا قــرر 

 سبتمبر 30 یوم لفائدتھا و المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیّام و 2020

 العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان

 واحدة بخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(1).  

  .2020 أوت 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع : الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل

  البلدیـة رئیـس   
  ويبورا  معز    

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 إلدماج لإلختبارات المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط
 بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة
  .المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

   لدیةالب رئیس قرار

 لإلختبارات المھني االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 تقني عون رتبة في 7 و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
  .المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي انونالق وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن  العملة بعض ادماج شروط بضبط والمتعلق 1985
   ، الموظفین

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

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

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

  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  بالبلدیات، والترسیم

  یلـي مـا قـرر

 العملة إلدماج باالختبارات المھني اإلمتحان ینظم :األول الفصل
 التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6و 5 لألصناف المنتمین
  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 باالختبارات المھني لإلمتحان یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة العملة إلدماج

   :مترسمونال العملة العمومیة

  . األقل على (5) الخامس بالصنف والمرتبون-

 على فعلیة مدنیة خدمة سنوات (5) خمس األقل على لھم والذین-
  .الترشحات ختم تاریخ في األقل

 السنة بنجاح وتوأتموا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
   .الثالثة

  . األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-

  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا او-

 أعاله إلیھ المشار باالختبارات المھني االمتحان یفتح : الثالث الفصل
 الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس بقرار

  .سواھم دون المعنیة المحلیة

  : القرار ھذا ویضبط

  ، لإلمتحان ةالمعروض الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  االختبارات، إجراء تاریخ-

 باالختبارات المھني االمتحان لجنة تركیبة تضبط : الرابع الفصل   
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھ المشار

 المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب : الخامس الفصل
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب وایودع أن أعاله إلیھ

   : التالیة بالوثائق

 وإن المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ویكون المترشح  بھا قام التي العسكریة للخدمات الحال اقتضى

 أو المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص
  .ینوبھ من

  .المترشح انتداب قرار من لألصل ابقةمط نسخة-

  .صنفھ في المترشح ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 التكوینیة الشھادة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-
  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى المنظرة

 المھني لالمتحان الترشح مطالب تسجل : السادس الفصل
 إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب هأعال إلیھ المشار باالختبارات

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

  .اإلرسال تاریخ

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل
 من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان في

  . المناظرة لجنة

 على أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان یشتمل :الثامن الفصل    
  : التالیة االختبارات

  .عام موضوع حول العامة الثقافة في اختبار-1

  .تقني اختبار-2

  .االختبارات برنامج القرار لھذا المصاحب الملحق ویضبط      

  : یلي كما اختبار لكل المحددة والضوارب المدة وتضبط      

  الضارب               المدة        االختبار نوعیة

  العامة الثقافة في اختبار
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         (2) ساعتان                               عام موضوع
                      1  

           (2) ساعتان                              تقني اختبار
               2  

 بالفرنسیة أو العربیة باللغة سواء االختباران یجرى :التاسع الفصل  
  .المترشح اختیار حسب

 ویسند إثنین مصححین على االختباران یعرض :العاشر الفصل   
 ویكون والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار كل إلى

  .الممنوحین للعددین ابيالحس للمعدل مساویا النھائي العدد

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6) الستة دون عدد كل على ینتج  : عشر الحادي الفصل
  .صاحبھ رفض (20) العشرین

 االختبار باجتیاز كان مترشح ألي الیسمح : عشر الثاني الفصل
 االختبارات مجموع في النقاط من مجموع على یحرز لم إن الشفاھي
 لجنة تقرر لم ما األقل على نقطة (30) بثالثین تقدر الكتابیة

  .ذلك خالف االمتحان

 على یحرز لم أن شحمتر ألي النھائي بالقبول التصریح الیمكن
 بالنسبة األقل على نقطة (40) بأربعین یقدر النقاط من مجموع
  . والشفاھیة الكتابیة االختبارات لمجموع

 بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فغن
 ھذه تساوت فإذا الصنف، في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات لكل

  .سنا كبرھمأل األولویة تعطى االقدمیة

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

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

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

 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع الحق إداري

 القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع االمتحان لجنة من وباقتراح
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط :عشر الخامس الفصل
  . المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر السادس الفصل
 للجماعات اإللكترونیة والبوابة لبلدیةل اإللكتروني الموقع المحلیة
  .البلدیة بمقر ویعلق المحلیة

  البلدیــة رئیـس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 المرسى  بلدیة لفائدة  العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق المرسى بلدیة رئیس قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان المرسى  بلدیة لفائدة  العمومیة

  المرسى، بلدیة رئیس إن

  الــــــدستور، على إلطـــــالعا بعــــــد

 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
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

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

  میة،العمو لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یلــي مـا قــّرر  

 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

  .(2) بخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
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  .2020 أوت 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة لقرارا ھذا ینشر : الّرابع الفصل
  .المحلیّة

  البلدیـة رئیــس  
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020  

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

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

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

   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 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

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

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

   بالبلدیات، والترسیم

 2020 أوت 06 في المؤرخ 805 عدد البلدي القرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات اخلیةالد المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  .2020 سنة

  یلـي مـا قــّرر  

 2020 نوفمبر 05 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .3 بــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  .2020 أكتوبر 05 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الّرابع الفصل

  البلدیــة رئیـــس
  وراويب  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان المرسى

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق المرسى بلدیة رئیس قرار
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  المرسى، بلدیة رئیس إن      

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 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 االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 89 عدد سومالمر وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر ةوكیفی مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یلـــي مــا قـــرر

 سبتمبر 30 یوم لفائدتھا و المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
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 لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطط بخمسة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(5).  

  .2020 أوت 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل

  البلدیـة رئیـس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان المرسى

 بالملفات داخلیة اظرةمن بفتح یتعلق المرسى بلدیة رئیس قرار 
 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 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 االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 89 دعد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة اظرالتن وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یلــي مـا قــرر

 سبتمبر 30 یوم لفائدتھا و المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 واحدة بخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(1).  

  .2020 أوت 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل

  البلدیـة رئیــس 
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  .2020 سنة بعنوان

 بالملفات اخلیةد مناظرة بفتح یتعلق المرسى بلدیة رئیس قرار 
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 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
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة یةللترق التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یلــي مـا قــّرر

 2020 سبتمبر 30 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الوالیة واألیام
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 بعنوان العمومیة تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  .2020 سنة

  .(2) بخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  . 2020 أوت 28 یوم الترشحات قائمة غلق یقع : الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل

  البلدیــة رئیـس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 لألصناف المنتمین العملة إلدماج لإلختبارات المھني اإلمتحان بفتح
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5

  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة

 المنتمین العملة إلدماج اراتلإلختب المھني اإلمتحان بفتح یتعلق قرار
 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 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 االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 89 دعد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن  العملة بعض ادماج شروط بضبط والمتعلق 1985
   ، الموظفین

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 نيالتق 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

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

  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  بالبلدیات، والترسیم

 المؤرخ 2020 لسنة 799  عدد المرسى بلدیة رئیس قرار وعلى
 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 أوت 06 في

 في 7 و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج لإلختبارات المھني
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة
  .المرسى بلدیة

  یلـي مـا قـرر

 2020 نوفمبر 12 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 المنتمین العملة إلدماج راتلإلختبا مھني امتحان الموالیة واألیام

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة إلى 7و 6و 5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(1).  

  .2020 أكتوبر 12 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .المحلیة

  البلدیـة رئیــس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  . المرسى

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
  . المرسى بلدیة

  المرسى، بلدیة رئیس إن 

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 وخاصة ممتــــــــــــــــھوت نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلّق 2020

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

   البلدیات،ب والترسیم

  یلــي مـا قـــّرر 

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

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة  

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات   المشترك التقني لكبالس أول تقني رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار
  . سواھم دون البلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة ةالمعنی البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  ، العمومیة

  الحالیة، الرتبة في المترشح سمیةت قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت أوشھادة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خمسال 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، عون رتبة

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

  .اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  . ةالمشارك

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في نھوإتقا وانظباطھ بعھدتھ المنوطة

   : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل 

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  ، تقني نعو رتبة في التسمیة

  ، والمواظبة السیرة-

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  . المناظرة
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 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار مناظرةال لجنة تتولى :الثامن الفصل
 حسب المترشحین وترتیب  القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
   المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

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

  .البلدیة بمقر ویعلّق

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 لألصناف المنتمین العملة إلدماج لإلختبارات المھني اإلمتحان بفتح
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5

  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة

 المنتمین العملة إلدماج لإلختبارات المھني اإلمتحان بفتح یتعلق قرار
 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  المرسى، بلدیة سرئی إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 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 االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن  العملة بعض ادماج شروط بضبط والمتعلق 1985

   ، موظفینال

 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

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

  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
   الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  أعضائھا، و

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد وميالحك األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 المؤرخ 2020 لسنة 799  عدد المرسى بلدیة رئیس قرار وعلى
 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 أوت 06 في

 في 7 و 6و 5 لألصناف ینالمنتم العملة إلدماج لإلختبارات المھني
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة
  .المرسى بلدیة

  یلـي مـا قـرر

 2020 نوفمبر 12 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 المنتمین العملة إلدماج لإلختبارات مھني امتحان الموالیة واألیام

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة إلى 7و 6و 5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(1).  

  .2020 أكتوبر 12 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .المحلیة

  البلدیـة رئیــس      
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020.  

 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات اخلیةد مناظرة بفتح یتعلق قرار
 المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2020 سنة بعنوان
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  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات جلةبم 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
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في خالمؤر 2011 لسنة

 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

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علىو
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات، والترسیم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلّق 2020

 المؤرخ 2020 لسنة 804  عدد المرسى بلدیة رئیس قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 أوت 06 في

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  یلـــي مــا قــّرر

 2020 نوفمبر 09 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة ألیاموا 

   .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(1).  

   . 2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : ابعالرّ  الفصل

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

   بلدیة المرسى لفائدة العمومیة تلإلدارا المشترك التقني بالسلك أول

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

   المرسى

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

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

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

   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلّق 2020

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 یةوالترق اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات، والترسیم

  یلـي مـا قـّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
  لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة  

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات   المشترك التقني بالسلك ولأ تقني رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من بقرار
  . سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط
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  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على  یجب : الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة ةالمعنی البلدیة 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 المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  ، العمومیة

  الحالیة، الرتبة في المترشح میةتس قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت أوشھادة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من  نسخ-
 خمسال 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 مطلب 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 الترشحات في النظر-
  . المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ يف وإتقانھ وإنظباطھ بعھدتھ المنوطة

   : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  ، تقني رتبة في التسمیة

  ، والمواظبة السیرة-

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

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

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

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

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
  المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار
 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل

 المحلیة للجماعات اإللكترونیة  والبوابة للبلدیة اإللكتروني والموقع
  .البلدیة بمقر ویعلّق

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي  معز

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

  األندلس قلعة

 یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  أول معماري

 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة لمناظرةا تنظیم كیفیة ضبط
  أول معماري

 یتعلق................ في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من
 مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 الجماعات لفائدة لإلدارات المعماریین المھندسین بسلك أول معماري
  .  المحلیة
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  األندلس، ةقلع بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون على و
 النصوص جمیع على و الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

  . تممتھ أو نقحتھ التي

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112  عدد األمر على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المھندسین بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  لإلدارة، المعماریین

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر على و
 ضبط و 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 لإلنتداب

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

  ، المحلیة الشؤون وزیر إلى

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد مراأل وعلى
 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  :یــــــــــلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط: األول الفصل
 المھندسین بسلك أول معماري مھندس إلنتداب  باإلختبارات
  .  المحلیة الجماعات لفائدة داراةلإل المعماریین

 مھندس إلنتداب  باإلختبارات الخارجیة المناظرة تفتح: الثاني الفصل
 للمترشحین لإلداراة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري

 الوطنیة الشھادة الحاملین و المعماریین المھندسین بعمادة المسجلین
 (40) أربعین العمر من ،البالغین معادلة شھادة أو معماري لمھندس

 لسنة 1031 عدد األمر أحكام وفق تحتسب األكثر على سنة
  . أعاله إلیھ المشار 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006

 ،المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب: الثالث الفصل 
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم ،تسجیل أعاله إلیھ

 رسالة بواسطة وارسالھا الترشح استمارة سحب ،ثم للغرض
 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 من یتكون بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار
  : التالیة الوثائق

  :للمناظرة الترشح عند – أ

 ونيااللكتر الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح استمارة – 1
  ((www.concours.gov.tn العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة -2

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من نسخة – 3

  التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة - 4

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة – 5
  معادلة، بشھادة األجنبیة

 المھندسیین عمادة بجدول الترسیم شھادة نم مصورة نسخة - 6
  المعماریین،

  وعنوانھ، المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان – 7

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات إنجاز تثبت شھادة – 8
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر ھاتسلیم على یمض لم الشغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم
  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  . الترشحات لقبول أجل آخر بعد الواردة أو المحلیة للجماعة

  : المناظرة في النجاح بعد – ب

 تاریخ على یمض لو(األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون-
  أشھر، ثالثة من أكثر تسلیمھ

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

  حدیثتان، شمسیتان صورتان --

  الباكالوریا، أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة-

   التخرج، سنة أعداد بطاقة من نسخة-

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

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
  .للصحة عمومیة مؤسسة
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 من بقرار إلیھا المشار الخارجیھ المناظرة تفتح : الرابع الفصل
  : القرار ھذا ویضبط المحلیة الجماعة سرئی

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -    

   ، الترشحات قائمة ختم تاریخ -    

  .المناظرة فتح تاریخ-    

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

  ، بالخصوص ھذه تتولى.

  المناظرة، في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  ، االختبارات سیر على اإلشراف و الملفات دراسة-

  ، الجدارة حسب الترشحین ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض: السادس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول ونمضم البرید

 وتعتمد ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید خنم المناظرة لجنة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل 
 باقتراح و المحلیة الجماعة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في
  .المناظرة لجنة من

  : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل: الثامن الفصل

  : األولى المرحلة-1

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولى الترتیب یتم
 یحتسب الذي و المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :تاليال النحو على

 سنة معدل)+(1‚5×الباكالوریا شھادة معدل) ?الشخصي المجموع
  (جامعیة شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد)+ (3× التخرج

   األقصى العدد المعیار

  نقطة 30 الباكالوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60 (أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

   نقاط 10 لجامعیةا الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100 الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
  : التالي النحو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار*
  (1‚5× الباكالوریا

  نقطة 60 األقصى العدد : الثاني المعیار*

  (3× التخرج لسنة النھائي المعدل)

  نقاط 10 األقصى العدد :الثالث المعیار*

  :التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند

 الترشحات غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول أقدمیة
  النقاط عدد

  نقاط 10 سنوات 5 من أقل

   نقاط 8 سنوات 10 من وأقل سنوات 5 من

  قاطن 6 سنة 15 من أقل و سنوات 10 من

   نقاط 4 فوق فما سنة 15

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

 بین التساوي حالة في) الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین
  (سنا ألكبر األولویة تعطي المترشحین

  :الثانیة المرحلة-

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول يشفاھ اختبار
 عن السؤال اختیار ،یقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

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

  :یلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

   الضارب النقاط عدد لمدةا االختبار نوعیة

  : شفاھي اختبار

   دقیقة20 التحضیر*

   دقیقة20 العرض*

   دقیقة 20 الحوار*

  (20) العشرین و (0) بین یتراوح العدد

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجري: التاسع الفصل
  . المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 الشفاھي االختبار في كةالمشار مترشح ألي یسمح ال: العاشر الفصل
  .االولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن

 على (6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج: عشر الحادي الفصل
  . المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20) عشرین

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع: عشر الثاني الفصل
  :كاآلتي المترشح
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  الضارب المرحلة حسب النقاط مجموع

  2 أ ? األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع 

  1 ب ? الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  (×1ب+× 2 أ) ? النھائي الحاصل

 ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى: عشر الثالث الفصل
 الذین المترشحین في قائمتین رحتقت و النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة(4
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  . تسدیدھا المزمع المراكز حدود في و المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل إذا و(5
  . سنا ألكبرھم األولویة

 على%50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة(6
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أفصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 والقائمة االصلیة والقائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر ابعالر الفصل
 من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین و التكمیلیة

  .المحلیة الجماعة رئیس قبل

 بالقائمة بالتصریح المحلیة الجماعة تقوم : عشر الخامس الفصل
  .ھمعمل بمراكز لإللتحاق الناجحین المترشحین استدعاء و األصلیة

 من بدایة تقدیر أقصى على (یوما30) شھر أجل انقضاء بعد و
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة ،تتولى األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم ،بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
   یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز االلتحاق

 في الناجحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون أو
 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة

  . التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 من تقدیر أقصى على أشھلر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل  
  .المحلیة للجماعات

      البلدیة رئیس    
  حمودة الحاج بن فتحي

  ملحق

 بسلك أول معماریین مھندسین النتداب الخارجیة المناظرة برنامج
   المحلیة الجماعات لفائدة اإلدارة معماریي

  : المعماري المھندس مھنة تنظیم(1

  المؤسساتیة و التشریعیة الجوانب-

  : العمومیة الصفقاتى(2

  (المتصورون)الدراسات صفقات إنجاز-

  (المقاوالت)األشغال صفقات إنجاز-

  .عمومیة لصفقة المكونة الوثائق-

  :البنایات بمتطلبات التعریف(3

  للسكنى، الفیزیولوجیة و النفسیة المتطلبات-

  للسكنى، االجتماعیة المتطلبات-

  .االقتصادیة المتطلبات-

  : السكنى ىعل المطبق االجتماع علم(4

  العائلیة، للحیاة المسكن مالءمة-

  التملك، و الخصوصیة-

  .الحیاة ألسلوب المالءمة-

  : التصور طریقة(5

  البرمجة،-

  ، الجیوفیزیائیة المعطیات معرفة-

  والنظم، الضوابط-

  المبررات، و بالحلول التعریف-

  .المتدخلون و اإلعداد مراحل-

      البلدیة رئیس

  ةحمود الحاج بن فتحي

  بلدیة رئیس      
  حمودة الحاج بن  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 10  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 تقني إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
  إعالمیة مخبر
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 تقني إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة قرارضبط
  میةإعال مخبر

 یتعلق................ في مؤرخ األندلس قلعة بلدیة رئیس من
 تقنیي إلنتداب  باإلختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة لإلدارات  االعالمیة تقنیي و محللي بسلك االعالمیة مخبر

  .  المحلیة الجماعات

  األندلس، قلعة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون على و
 النصوص جمیع على و الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

  . تممتھ أو نقحتھ التي

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229  عدد األمر على و
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 1992 لسنة 1551 عدد باألمر باألمر المتمم الخارجیة االنتداب
  ، 1992 أوت 28 في المؤرخ

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365  عدد األمر على و
 تقنیي و لليمح بسلك الخاص األساسي النظام بصبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428  عدد األمر على و
 الخارجیة المناظرات لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول مناظرات و لإلنتداب باإلختبارات
  العمومیة، االدارات نظمھات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم الترقیة و االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  :یــــــــــلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط: األول الفصل
 تقنیي و محللي بسلك میةاعال مخبر تقني رتبة في  باإلختبارات

  .بالبلدیات العمومیة لإلدارات االعالمیة

 اعالمیة مخبر تقنیي إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح: الثاني الفصل
 للمترشحین العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك

 في تكوین مع معادلة شھادة او الباكالوریا شھادة على المحرزین
 منظرة تكوینیة شھادة ،او االعالمیة أسالیب وصیانة استغالل

 ثالثین و خمسا سنھم تتجاوز لم الذین و الذكر سالف بالمستوى
  .سنة (35)

 و تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة ذلك

  . التسجیل ھذا تاریخ

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

 بقرار اعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح:الثالث الفصل
  .البلدیة رئیس

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة ختم 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 ارسالھا و الترشح استمارة سحب

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

:  

  :للمناظرة الترشح عند-أ

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

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة(6

 الشھائد الى بالنسبة ةوصحوب العلمیة الشھادة من مصورة نسخة(7
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان(8

 أحد|ب ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة(9
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 تاریخ في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا على یمض لم شغل طالب

 القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم
  .باألمر للمعني
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 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او المعنیة بالبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد-ب

 تاریخ على یمض لو(األصل) العدلیة قالسواب سجل من مضمون -1
  اشھر،(03) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون -2
  ، اشھر(03) ثالثة

  حدیثتان، شمسیتان صورتان -3

  یعادلھا، ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة-6
 الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
  .للصحة عمومیة مؤسسة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض:الخامس الفصل
 جمیع منیتض لم او السریع البرید او الوصول مضمون البرید

 القرار ھذا من("أ" الفقرة) الرابع بالفصل الیھا المشار الوثائق
 الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة ،وتعتمد

.  

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط:السادس الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في
  .ناظرةالم

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى

 في المشاركة حق  لھم المخول المترشحین قائمة  اقتراح(10
  . المناظرة

 و الكتابیة ختباراتاال سیر علي االشراف و الملفات دراسة (11
  .الشفاھیة

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب(12

  قبولھم بمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح(13

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل       
  :التالیین االختبارین على

   الولي القبول إختبار(14

  النھائي القبول إختبار(15

  یلي كما االختبارین ھاذین اءإجر یتم   

I – األولي القبول اختبار:   

   تقني موضوع حول كتابي إختبار(16

  ساعات 3 المدة(17

  2 الضارب(18

 اختبارات حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا یجرى
  المترشح

 طریق عن األولي القبول إختبار في الناجحین المترشحین إعالم ویتم
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة بمكاتی

  .وتاریخھ النھائي القبول إختبار

  القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني اإلختبار برنامج یضبط

II- النھائي القبول إختبار  

 بھذا الملحق البرنامج من بأخذ موضوع حول شفاھي إختبار(19
 السؤال إختبار یقع ، لمناضرةا لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ القرار

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

  :یلي كما الضوارب و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعبة

  :شفاھي إختبار

  دقیقة 20   التحضیر

  یقةدق 20      العرض

  دقیقة 20      الحوار

  (20) والعشرین الصفر بین یتراوح عدد

1  

 إختیار حسب الفرنسیة واللغة العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  المترشح

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

  المسندین للعددین الحسابي للمعدل یامساو النھائي العدد ویكون
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 نقاط (4) األربع یفوق العددین بین الفارق كان أن ما صورة وفي
 العدد ویكون إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم

  .األخبربن للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

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

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

 لم أن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :12 الفصل
 على نقطة (30) الثالثین بساوي النقاط من مجموع على یتحصل

  .(والكتابي الشفاھي ) االختبارین مجموع إلى سبةبالن األقل

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین حصل وإذا
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :13 الفصل
 أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلختبارات إجراءات

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما دمستن

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارات والغاء اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

  لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة أو الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي يالكتاب اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم بمكن الذین المترشحین في

  :األصلیة القائمة-أ

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

  .للتأطیر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم :تكمیلیةال القائمة-ب
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من اإلقتضاء عند اإلدارة
  عملھم بمراكز یلتحقوا

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

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

 بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم :17 الفصل
  .عملھم بمراكز إللتحاق بھا المسجلین وإستدعاء األصلیة

 من بدایة تقدیر أقصى على بوما (30) ثالثون أجل إنقضاء عدوب
 على التنبیھ اإلدارة تتولى ، األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 ) یوما عشرة خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون لتسمیةل رافضین یعتبرون أو (15
 تریخ من تقدیر أقصى على (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي

  .األصلیة بالقائمة التصریح

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18 الفصل

  .....................: في األندلس قلعة 

      البلدیة رئیس   
  حمودة جالحا بن فتحي

  ملحـــق

 إعالمیة مخبر تقني إلنتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  .العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك

  :االولى القبول اختبار – 1

  :تطبیقي اختبار•

  : الحواسیب ھیكلة – أ    

  الثانویة الذاكرة صغیر حاسوب مكونات-

  : المكتبیة برمجیات – ب

  (Excel .Word) ... اكسال ،  وورد-

  : االستغالل نظام – ج-

  (windos-MS Dos) استغالل نظام استخدام و االستغالل-

  :النھائي القبول اختبار –2

  :حول شفاھي اختبار•

  العامة الثقافة-

  .....................: في األندلس قلعة

  بلدیة رئیس     
  حمودة الحاج بن  فتحي
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------------------  

  الجدیدة

 یتعلق 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 لسنة االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون
 بالقرب الطبیعي للغاز محول تركیز على بالمصادقة یتعلق 2020

  بالجدیدة الصناعیة المنطقة من

 طبیعيال للغاز محول تركیز على باالجماع البلدي المجلس صادق
 طرف من بالجدیدة الصناعیة للمنطقة المجاور و المقترح بالموقع
 البلدیة رئیس السید دعوة مع الغاز و للكھرباء التونسیة الشركة
  الغرض في الالزمة االداریة االجراءات بقیة إلتمام

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 للمساعد االمضاء حق بتفویض یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
  العوني امال السیدة االول

 یتعلق 2020 اوت 10 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 االول المساعد العوني أمال للسیدة وقتیة بصفة وظائفھ بتفویض

   القرار ھذا امضاء تاریخ من بدایة البلدلیة لرئیس

 العوني آمال للسیدة  البلدیة رئیس السیـــد فوض :األول الفصـــل
 إمضاء باستثناء وظائفھ و بمھامھ القیام البلدیة لرئیس األول المساعد

 أوت 10 یوم من بدایة وقتیة بصفة وذلك الترتیبیة القرارات
2020.  

 الذي القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
   .إمضـائــــھ تاریخ من بدایـــة بھ العمل ـريیجــ

 .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل
    

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 یتعلق 2020 اوت 10 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 االول المساعد العوني أمال للسیدة وقتیة بصفة وظائفھ بتفویض
  القرار ھذا امضاء تاریخ من بدایة البلدلیة لرئیس

 یتعلق 2020 اوت 10 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
 االول المساعد العوني أمال للسیدة وقتیة بصفة وظائفھ بتفویض

   القرار ھذا اءامض تاریخ من بدایة البلدلیة لرئیس

 العوني آمال للسیدة  البلدیة رئیس السیـــد فوض :األول الفصـــل
 إمضاء باستثناء وظائفھ و بمھامھ القیام البلدیة لرئیس األول المساعد

 أوت 10 یوم من بدایة وقتیة بصفة وذلك الترتیبیة القرارات
2020.  

 الذي لقرارا ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
   .إمضـائــــھ تاریخ من بدایـــة بھ العمل یجـــري

 .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل
    

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في يالبلد المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
 إلحداث ارض قطعة تخصیص على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

  بشواط اعدادة مدرسة

 قطعة تخصیص على باالجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
 على الحدیدیة السكة جھة من بشواط السالم لحي المقابلة االرض
 دعوة مع بشواط اعدادیة مدرسة إلحداث 507 رقم المحلیة الطریق

 في الالزمة االداریة االجراءات باقي اتمام الى البلدیة رئیس السید
   الغرض

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
  مبالغ ارجاع على قةبالمصاد یتعلق 2020 لسنة

 للسید مبالغ ارجاع  على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
 مع غیر ال دینار اربعمائة و الف  حدود في الدریدي الدین خیار
 الالزمة االداریة االجراءات باقي اتمام الى البلدیة رئیس السید دعوة

  الغرض في

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد
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------------------  

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
 بالحبیبیة االصطیاف مركز تخصیص بطلب یتعلق 2020 لسنة
  للشباب ترفیھي كفضاء الستغاللھ الجدیدة بلدیة لفائدة

 كامل تخصیص طلب على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
 الجدیدة بلدیة لفائدة بالحبیبیة االصطیاف مركز علیھا المقام المساحة

 بین شراكة اطار في للشباب ترفیھي مشروع في الفضاء استغالل و
 مع الفضاء ھذا على مسكن اقامة رفض و الخاص و العام قطاع

 الى البلبدیة رئیس السید دعوة و الغابي المنطقة طابع على المحافظة
  الغرض في الالزمة االداریة االجراءات باقي اماتم

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
  البلبدیة میزانیة تنقیح على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

 البلدیة میزانیة تنقیح على باإلجماع المصادقة البلدي لمجلسا قرر
 مع 658.773.426 بمبلغ بالترفیع صرفا و دخال 2020 لسنة
 الالزمة االداریة االجراءات باقي اتمام الى البلبدیة رئیس السید دعوة

  الغرض في

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
 لمشروع التمویلیة الخطة على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

  البلدي المستودع

 تھیئة مشروع  على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
   :یلي كمار لھ التمویلیة الخطة و البلدي المستودع

  144.590.000 ذاتي مویلت -

   100.000.000 الوزارة مساھمة -

   100.000.000 القروض صندوق من استثنائیىة مساعدة -

 االداریة االجراءات باقي اتمام الى البلبدیة رئیس السید دعوة مع 
  الغرض في الالزمة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في خمؤر 2020   لسنة 35 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
 2 - 1 المنصورة منطقة ادراج على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة
  الجدیدة لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال مراجعة ضمن 4 و 3 -

 المنصورة منطقة ادراج على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
 لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال  مراجعة ضمن  4 و 3 - 2 - 1

 االجراءات باقي اتمام الى البلبدیة رئیس السید دعوة مع الجدیدة
  الغرض في الالزمة االداریة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس ةمداول من بمضمون یتعلق
  المراجعة لجنة اعمال على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

 المراجعة لجنة اعمال على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
  :بـ المتعلق

  : المبنیة بالعقارات المتعلقة االعتراض مطالب  -1

 عن ریصبوخ احمد للمواطن 107.520 بـ تقدر مبالغ طرح -  
  2020 الى 2017 سنوات

 عن القاسمي الكیالني للمواطن 458.880 بـ تقدر مبالغ طرح -  
  2020 الى 2017 سنوات

 عن العلوي ولید للمواطن 112.000 بـ تقدر مبالغ طرح -  
   2020 الى 2017 سنوات

 عن العروسي فتحیة للمواطنة 84.480 بـ تقدر مبالغ طرح -  
  2020 الى 2017 سنوات

   : االعفاء مطالب -2

 العقارات على الموظف المعلوم من ذكرھم اآلتي المواطنین اعفاء 
 العائالت من بإعتبارھم 2020 - 2010 سنوات عن اتلمبنیى
   : ھم و المعوزة

  2020-2010 سنوات عن 218.400 النصري االسعد -  
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 سنوات عن123.900 الطرابلسي ارملة الجالصي ربح -  
2009-2020  

   2020- 2017 سنزات عن 72.000 حزي ةشھل -  

-2010 سنوات عن 231.000 العیادي رابح ارملة منوبیة -  
2020  

 العقارات على المعلوم بعنوان مرتین مدفوعة اموال استرجاع -3 
   : المبنیة

   36.810 كبوتي المولدي بنت حیاة -  

  144.000 العوني حطاب بن توفیق -  

   

 االداریة االجراءات باقي اتمام الى یةالبلبد رئیس السید دعوة مع
  الغرض في الالزمة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
  ةاداری سیارة اقتناء على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

 اداریة سیارة اقتناء على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
 باقي اتمام الى البلبدیة رئیس السید دعوة مع  ابواب 4 ذات شاحنة

  الغرض في الالزمة االداریة االجراءات

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون لقیتع

 وكیل حساب من مبالغ طرح على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة
  مقابیض

 من دینار 137 مبلغ طرح على باالجماع البلدي المجلس صادق
   : یلي كما مفصلة المقابیض وكیل حساب

  دینار 89 بقیمة عربیة والدة مضمون 178 -

   ملیم 500 و دینار 28 بقیمة فرنسیة والدة ونمضم  57 -

  دنانیر 9 عربیة وفاة مضمكون 18 -

   ملیم 500 فرنسیة وفاة مضمون 01 -

   دنانیر 5 عربیة زواج مضامین 05 -

  دنانیر 5 فرنسیة زواج مضامین 05 -

 االداریة االجراءات باقي اتمام الى البلبدیة رئیس السید دعوة مع 
  الغرض في الالزمة

  بلدیة یسرئ
  العویني  خالد

  

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

 2020 مارس 8  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد مداوالت
 االولى العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة من بمضمون یتعلق
 إلقامة ارض قطعة تخصیص على بالمصادقة یتعلق 2020 لسنة

  كھربائي محول

 ارض قطعة تخصیص على باإلجماع المصادقة البلدي المجلس قرر
 محول إلقامة  یوغرطة بحي للبلدیة التابع الوظیفي المسكن من

 دعوة مع الغاز و للكھرباء التونسیة الشركة طرف من كھربائي
 في الالزمة االداریة االجراءات باقي اتمام الى البلبدیة رئیس السید

  الغرض

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

  عروس بن

 یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد رقرا
 الخاصة عروس ببن البلدي بالمستودع اإلیواء و الحجز آجال بتعلق

  الشامل الصحي الحجر فترة خالل المودعة بالمحجوزات

  :عـــــــروس بن بلدیة رئیس إن

  إطالعھ، بعد

 ماي09 في مؤرخ 2018لسنة29عدد األساسي القانون على
   المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018

 افریل 17 في المؤرخ 2020 لسنة 8 عدد المرسوم على و
  اآلجال و اإلجراءات بتعلیق المتعلق 2020

 بلدیة بإحداث والمتعلق 1951مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
  عروس، بن

 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في  المنعقد  البلدي المجلس مداولة وعل
 آجال بتعلیق المتعلق 2020 جویلیة 04 يف المؤرخ 2020
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 خالل عروس ببن البلدي بالمستودع اإلیواء و الحجز مدة احتساب
   .الصحي الحجر فترة

  یـــــــــــــلــــــــــي ما قـــــــــــرر   

 ببن البلدي بالمستودع اإلیواء و الحجز آجال تعلق :األول الفصل
 الصحي الحجر فترة لخال المودعة بالمحجوزات الخاصة عروس
 جویلیـــــــــة 10 موفى إلى 2020 مارس غرة من بدایة الشامل

  .المستوجبة المعالیم خالص عند المدة ھذه تطرح و 2020

 للتمتع آجل كأخر 2020 جویلیة شھر موفى حدد :الثاني الفصل
  .اإلجراء بھذا

 یخصھ ما في كل البلدي القابض و العام الكاتب :الثالث الفصل
  القرار ھذا بتنفیذ لفمك

  البلدیـــــــــة رئیــــــس 
  فضل دمحم          

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

  الحمامات

  

 یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 العملة   إلدماج المھني  االمتحان  تنظیم كیفیة یضبط  بقرار

  تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمون

 تنظیم كیفیة  بضبط یتعلق 2020 جویلیة 22 في مؤرخ قرار 
 رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان

 لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
   الحمامات بلدیة

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 9و 8 لألصناف المنتمین العملة  إلدماج المھني اإلمتحان فتح بقرار

  تصرف كاتب رتبة في

 المھني اإلمتحان  بفتح  یتعلق  2020 جویلیة 22  في مؤرخ قرار
 تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة  إلدماج 

 الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  مراد معز

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

 یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 المنتمون العملة  إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار

  تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف

 تنظیم  كیفیة  بضبط  یتعلق 2020 جویلیة 22 في مؤرخ قرار
 رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین  العملة إلدماج المھني اإلمتحان

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
   الحمامات

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان فتح راربق

  تقني  مساعد رتبة في

 المھني اإلمتحان بفتح یتعلق 2020  جویلیة 22 مؤرخ قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج

 نبعنوا الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني 
  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 20  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة   المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق بقرا
  متصرف رتبة إلى

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020 جویلیة 23 في مؤرخ قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة الملفاتب الداخلیة المناظرة

   الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة ت لإلدارا المشترك 

  بلدیة رئیس
  مراد معز

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

  العالیة

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك متصرف رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن بفتح
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 سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020  

  العالیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد  

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ االمر ىوعل
  العالیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي االمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي نظامال بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط المتعلق 2020 أوت 24 في المؤرخ  البلدي القرار وعلى
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  :مایلــــــــي قرر

 2020 أكتوبر 30 یوم ولفائدتھا العالیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
   إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

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

  2020ر سبتمب 30 ومی الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل 

  

  بلدیة رئیس
  سالم حمادیبن

  

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

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك رئیس مھندس رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان العالیة بلدیة لفائدة العمومیة تاإلدارا لمھندسي المشترك 
2020.  

  العالیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد  

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ االمر وعلى
  العالیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد كوميالح االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819عدد االمر وعلى
 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات
 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد االمر وخاصة
2014،  

 بضبط المتعلق 2020 أوت 24 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة اإلدارات  لمھندسي المشترك  بالسلك رئیس

  :مایلــــــــي قرر

 2020 أكتوبر 30 یوم ولفائدتھا العالیة ببلدیة یفتح :األول فصلال
   إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك  رئیس مھندس رتبة
  .2020 سنة بعنوان

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

  . 2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل 

  

  بلدیة رئیس   
  سالم بن  حمادي
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من بقرار
 ةرتب إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  العالیة بلدیة

  العالیة، بلدیة رئیس إن  

  الدستور، على االطالع وبعد     

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

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

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

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى
  .العالیة

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

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد االمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، داراتلإل

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر  وعلى
  واعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  : مایلي قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 رتبتھم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله الیھ المشار
 الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات تمخ تاریخ في

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 الراجعین المستشارین المتصرفین لفائدة  العالیة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون العالیة بلدیة إلى بالنظر

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع ختاری -

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  :التالیة بالوثائق  مصحوبة العالیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  ذاتیة سیرة -

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف -
  باإلدارة،

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر  -
 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث االعمال من نسخ االقتضاء وعند (...محاضرات
  .والمنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  .المترشح الیھا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . االرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى  المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة قتراحوا الترشحات في النظر -
  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 7 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح  بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل، تنظیم -

  ، الخدمة نوعیة -

  والبحوث، والتأطیر التكوین أعمال -

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

  .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عددا المترشح إلى ویسند

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار اظرةالمن لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة
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 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطي االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

  المناظرة

  بلدیة رئیس
  سالم حمادیبن

  

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

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق العالیة بلدیة رئیس من بقرار

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة
  العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  الدستور، على االطالع وبعد     

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

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

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

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى
  .العالیة

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

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد المرا وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  العمومیة، لالدارات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر  وعلى
  واعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  : مایلي قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة رةالمناظ تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 شرط فیھم والمتوفر رتبتھم في المترسمون اإلدارة ملحقو أعاله الیھ

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)
  .الترشحات

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین االدارة ملحقي لفائدة  العالیة بلدیة رئیس من

  .مسواھ دون  العالیة بلدیة

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  مصحوبة العالیة ببلدیة الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة بالوثائق

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج دعموم مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة -

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة -

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خالل العون على المسلطة التادیبیة العقوبات قرارات من نسخ -
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  ، تادیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل مطابقة نسخ -
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد  اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة (05)

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل جوباو یرفض : 5 الفصل
 على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . االرسال تاریخ معرفة

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى  المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص
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 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح شحاتالتر في النظر -
  المناظرة، في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 7 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20)ینوالعشر (0) الصفر بین یترواح

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة االقدمیة -

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  ، التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد -

  اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین -
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات  (05) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة -
  .المناظرة

 7 بالفصل الیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند  العدد -
  .عالهأ

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة  الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  (20) والعشرین (0) الصفر بین

 لفاتالم تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا  شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في القدمھم األولویة  تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم األولویة تعطى قدمیةاال ھذه تساوت إذا و الرتبة

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 لجنة من وباقتراح  البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

                                                      ..المناظرة
                         

  بلدیة رئیس   
  سالم بن  ديحما

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

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من بقرار
 رئیس متصرف رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 العالیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة عنوانب

  العالیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد  

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ االمر وعلى
  العالیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط علقالمت 2020 أوت 24 في المؤرخ  البلدي القرار وعلى
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  :مایلــــــــي قرر

 2020 أكتوبر 30 یوم ولفائدتھا العالیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
   إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال  رئیس متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان

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

  .2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل 

  بلدیة رئیس
  سالم بن حمادي
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 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 24 في مؤرخ العالیة بلدیة رئیس من  بقرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك  بالسلك رئیس مھندس
  العالیة بلدیة

  العالیة، بلدیة رئیس إن 

  لدستور،ا على االطالع وبعد     

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

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

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

  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في المؤرخ األمر وعلى
  .العالیة

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819عدد االمر وعلى
 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة اإلدارات
 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285عدد االمر وخاصة
2014،  

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

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد سيالرئا االمر  وعلى
  واعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  : مایلي قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك  بالسلك رئیس مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك  بالسلك رئیس مھندس رتبة

 والمتوفر رتبتھم في المترسمون االول المھندسون أعاله الیھ المشار
 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم
  .الترشحات ختم

 بقرار أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین االول المھندسین لفائدة  العالیة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون  العالیة بلدیة

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ھذه وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب  یرسلوا

  مصحوبة  وتكون العالیة ببلدیة  الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  :التالیة بالوثائق

  ذاتیة سیرة -

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف -
  باإلدارة،

 واالعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر  -
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام التي

 وعند (..تكوینیة ندوات،دورات محاضرات، ملتقیات، في المشاركة)
 ھذا  ویكون والمنشورات والبحوث االعمال من نسخة االقتضاء

  .المترشح الیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس ظاتبمالح مصحوبا التقریر

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال  الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  . االرسال تاریخ معرفة

 إسناد المترشح الیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 6 الفصل
 قام التي لالنشطة تقییما (20)وعشرین (0) صفر بین یتراوح عدد
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا

  : على باالعتماد

  العمل تنظیم -

  ، الخدمة نوعیة -

  والبحوث، والتأطیر التكوین أعمال -

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

 أعاله الیھا المشار الداخلیة ظرةالمنا لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى  المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط -
  المترشحین،
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  ،(20) رینوعش (0) بین یتراوح مترشح لكل عدد اسناد -

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح -

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

 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد رادالم الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطي االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 المشترك بالسلك رئیس سمھند رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من  العمومیة اإلدارات لمھندسي
     المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس  
  سالم بن حمادي

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

  جندوبة

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ةمباشر اعلى صنف الى صنف من للترقیة مھني امتحان فتح بقرار
  2020 لسنة جندوبة بلدیة لفائدة

 اوت 05  في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس قــــــــــــــــــــــــــرارمن 
 إلى  صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020

                 . مباشرة أعلى صنف

  جندوبــة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ،على االطالع بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 29  في

 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 ھتممت أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى 
  .جندوبة

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة ؤسساتوالم المحلیة والجماعات

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

 حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات بصیغ المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة

  .بالبلدیات یموالترس

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى 
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

   . المحلیة الجماعات

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

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة نتدابواال

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 05 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

   .2020 سنة بعنوان جندوبة

  مایلـــي قـــــرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان جندوبة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

:   

  :الثانیة الوحدة ضمن(1

 عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف  
  مھني امتحان طریق

  07الرابع الصنف

  04الخامس الصنف

  03السادس الصنف

  01السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن (02          

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي افاألصن
  مھني امتحان

  02الثامن الصنف             

  01التاسع الصنف

  01العاشر الصنف

 2020 أكتوبر 05 یوم المھنیة االمتحانات تجرى -: 2 الفصل
  . الموالیة واألیام

  . 2020 سبتمبر 04 یوم الترشح قائمة ختم یقع – : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار
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 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 تقني عون رتبة في لإلدماج باالختبارات مھني إمتحان فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك

 أوت 05 في مؤرخ دوبةجن بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــرار  
 عون رتبة في لالدماج باالختبارات مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020

 جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  .2020 سنة بعنوان

  . جندوبة بلدیة رئیس إن 

  ، الدستور على االطالع بـــعد و

 ماي 29 في لمؤرخا 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 صةوخا تممتھ أو نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23         في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

 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

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

 2020 أوت 05 في المؤرخ جندوبة بلدیة رئیس قرار ىوعل
 باالختبارات المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 تقني عون رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
 بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2020 سنة

  : ــيیلــ ما قــــرر

 2020 أكتوبر 26 یوم ولفائدتھا جندوبة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 عون رتبة في لإلدماج باالختبارات مھني إمتحان الموالیة واألیام

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

 (02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
  .خطط

  2020  سبتمبر 25 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

   

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 الدماج باالختبارات المھني االمتحان برنامج و كیفیة ضبط بقرار
 بلدیة لفائدة تقني عون رتبة في 7و6و5 لالصناف المنتمین العملة

  2020 سنة بعنوان دوبةجن

 05 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من   قــــــــــــــــــــــــــــــرار
 المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت

 رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج باالختبارات
 بلدیة ائدةلف العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون

   .جندوبة

  ، جندوبـة بلدیـة رئیـس إن  

  ، الدستور على االطالع بـعد

 ماي 29 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 مالعا األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن لةالعم بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

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

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

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

  ، اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
                                                      ، بالبلدیات

                                                                
  : مـــایـــــلي قــــــــــــــــــــــرر 

 العملة إلدماج باالختبارات المھني االمتحان ینظم -األول الفصل
 التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین
   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 إلدماج باالختبارات المھني لإلمتحان یترشح أن یمكن - 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في العملة
  :المترسمون العملة

  األقل على (5) الخامس بالصنف المرتبون-

 ختم تاریخ عند فعلیة مدنیة خدمة سنوات (5) األقل على لھم الذین-
  الترشحات

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
  .الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة

  .األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-

  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة نیةتكوی شھادة على تحصلوا أو-

 أعاله إلیھ المشار باالختبارات المھني االمتحان یفتح -3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون جندوبة

  : القرار ھذا ویضبط

  لإلمتحان، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .اإلختبارات إجراء تاریخ-

 باإلختبارات المھني اإلمتحان لجنة تركیبة تضبط – 4 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھ المشار

 إلیھا المشار  المھني لإلمتحان المترشحین على یجب -5 الفصل
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

  : التالیة بالوثائق

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . صنفھ في المترشح ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 التكوینیة الشھادة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -
  . أعاله إلیھ المشار بالمستوى المنظرة

 باالختبارات المھني لإلمتحان الترشح مطالب تسجل -6 الفصل
 المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب أعاله إلیھ المشار

 الترشحات ئمةقا غلق تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا ویرفض
 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون

  . اإلرسال

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة  تضبط – 7 الفصل
 من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان

  .المناظرة لجنة

 على هاعال إلیھ المشار المھني اإلمتحان یشتمل -8 الفصل
  : التالیة االختبارات

  .عام موضوع حول العامة الثقافة في اختبار -1

  . تقني اختبار -2

  .االختبارات برنامج القرار لھذا المصاحب الملحق ویضبط

  : یلي كما اختبار لكل المحددة والضوارب المدة وتضبط

  الضارب     المدة           االختبار نوعیة

  العامة الثقافة في إختبار

  1      (2) ساعتان      عام موضوع

  2      (2) ساعتان              تقني اختبار

 الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة سواء االختباران یجرى -9 الفصل
  .المترشح اختیار حسب

 كل إلى ویسند إثنین مصححین على االختباران یعرض -10 الفصل
 ویكون (20) عشرینوال (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار
   .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین إثنین مصصحین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  . األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 العشرین على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج -11 فصلال
  .صاحبھ رفض (20)

 إن الشفاھي اإلختبار بإجتیاز كان مترشح ألي یسمح ال -12 الفصل
 الكتابیة اإلختبارات مجموع في النقاط من مجموع على یحرز لم

 اإلمتحان لجنة تقرر لم ما األقل على نقطة (30)  بثالثین تقدر
  . ذلك خالف
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 على یحرز لم إن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح مكنی ال
 بالنسبة األقل على نقطة (40) بأربعین یقدر النقاط من مجموع
  . والشفاھیة الكتابیة اإلختبارات لمجموع

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا ، الصنف في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال -13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء
  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 صفةب ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج -14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع حق ال إداري
 القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویقع ناالمتحا لجنة من وباقتراح

    .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 قبل من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط -15 الفصل
  .  المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 4  في خمؤر 2020   لسنة 7 عدد قرار
 تصرف كاتب رتبة في لالدماج باالختبارات مھني امتحان فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان جندوبة بلدیة لفائدة المشتر االداري بالسلك

 2020 أوت 05 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من قــــــــرار
 كاتب رتبة في لالدماج باالختبارات مھني إمتحان بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان جندوبة

  . جندوبة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع وبـــعد

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 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 نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 05 في لمؤرخا 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

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

 2020 أوت 05 في المؤرخ جندوبة بلدیة رئیس قرار وعلى
 باالختبارات المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 تصرف كاتب رتبة في 9و8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
  .جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   : یلــــي ما قــــرر 

 2020 أكتوبر 26 یوم ولفائدتھا ندوبةج ببلدیة یفتح : األول الفصل
 كاتب رتبة في لإلدماج بالملفات مھني إمتحان الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
2020.  

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

   .2020 سبتمبر 25 یوم الترشحات قائمة تختم : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

  

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

 یتعلق 2020 أوت 4  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 العملة إلدماج المھني االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 جندوبة بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة في 9و8 لألصناف  المنتمین
  2020 سنة بعنوان

 أوت 05 في مؤرخ جندوبة بلدیة رئیس من ــــــرارقــــــــــــــــــ
 إلدماج المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف  المنتمین العملة
   .جندوبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  ، جندوبـة بلدیـة رئیـس إن
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  ، الدستور على االطالع بـعد 

 29  في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

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

 اإلداریة بغةالص ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

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

  : یـــــلي مـــا قــــــــرر 

 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط -األول الفصل
 كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني

 البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
.   

 رتبة في لإلدماج المھني لإلمتحان یترشح أن یمكن - 2 الفصل
 العملة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

  :المترسمون

  األقل، على الثامن فبالصن والمرتبون-

 الفعلیة المدنیة الخدمة في سنوات (05) األقل على قضوا والذین-
  الترشحات، ختم تاریخ عند

 السادسة السنة وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا الذین و-
  الثانوي، التعلیم من األقل على

 لثالثةا السنة وأتموا األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-
  الثانوي، التعلیم من األقل على

  أعاله، إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-

 رئیس من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان یفتح -3 الفصل
 دون جندوبة بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة
  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة خططال عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .اإلختبارات إجراء تاریخ-

 وزیر من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة تركیبة تضبط – 4الفصل
  .المحلیة الشؤون

 أعاله إلیھ المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب -5الفصل
 بالوثائق بةمصحو المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . صنفھ في باألمر المعني ترسیم ارقر من لألصل مطابقة نسخة -

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض -6 الفصل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .والوصول اإلرسال تاریخ

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة  تضبط – 7 الفصل
 من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان

  .المناظرة لجنة

 على اعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یشتمل -8 الفصل
  : التالیة االختبارات

  .الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار -1

  :إما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار -2

  الموظفین في بالتصرف-

  العتاد في بالتصرف أو-

   المالي بالتصرف أو-

  .المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط

  : كاآلتي اختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  الضارب      المدة                    االختبار نوعیة

  1          ساعتان              العامة الثقافة في اختبار
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  : إما علقیت المترشح اختیار حسب تطبیقي إختبار

  الموظفین في بالتصرف -

  العتاد في بالتصرف أو -

  1               ساعتان            المالي بالتصرف أو -

 الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى -9 الفصل
  .المترشح اختیار حسب

 كل إلى ویسند إثنین مصححین على االختباران یعرض -10الفصل
 ویكون (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح مرقم ددع اختبار
   .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 العشرین على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج -11 الفصل
  . صاحبھ رفض (20)

 لم إن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال -12 الفصل
 األقل على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على شحینمتر عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت فإن ، الصنف في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال -13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء
  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ انك مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج -14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من
 إمتحان وأ مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

 البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ویقع حق ال إداري
 القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع االمتحان لجنة من وباقتراح

    .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو

 قبل من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط -15 الفصل
   المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس

  بلدیة رئیس
  عیادي  عمار

  

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

  الدماء غار

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2020 سنة بعنوان غارالدماء بلدیة

  بلدیة رئیس
  الشعابي  قدور

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة بعنوان غارالدماء بلدیة

  بلدیة رئیس
  الشعابي  قدور

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

  بوعرادة

 یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  رئیس
  .2020 سنة بعنوان بوعرادة

 بفتح یتعلق  2020 أوت 17 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من
 رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك 
  .2020 سنة بعنوان

  بوعرادة، بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
         الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و       
 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 أكتوبر 30 یوم  ولفائدتھا بوعرادة ببلدیة یفتح :األول الفصل
  م الموالیة االیام و 2020

  بلدیة رئیس    
  المجول بن  المنجي

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

  النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس بمن

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 نةس بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2020 .  

 بفتح یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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 وصالنص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

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

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 2020 أوت 14 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة
  . النفیضة بلدیة لفائدة

  یــــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــامــــــــ قـــــــــــــــــــــــرر

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

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

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

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

  2020 أوت 14في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

  المنستیر

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة ببفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2020 سنة   بعنوان المنستیر

 واألیام 2020 سبتمبر 21 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة الموالیة
 أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .سواھم دون بالنظر لھا الراجعین
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 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  (02) بخطتین

  2020 أوت 21 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  

  بلدیة سرئی
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  المنستیر

 واألیام 2020 سبتمبر 21 یوم تیرالمنس ببلدیة تفتح :األول الفصل
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  .سواھم دون بالنظر لھا الراجعین

 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  (01) دةواح بخطة

  2020 أوت 21 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

      

  بلدیة رئیس  
  مرزوق  المنذر

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح
 المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك عام

  2020 سنة   بعنوان

 واألیام 2020 سبتمبر 21 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
  .سواھم دون بالنظر لھا الراجعین

 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  (01) واحدة بخطة

  2020 أوت 21 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات   االستثنائیة للترقیة ةداخلی مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  2020 سنة بعنوان   المنستیر

 واألیام 2020 سبتمبر 21 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 متصرف ةرتب إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .سواھم دون بالنظر لھا الراجعین

 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  (05) خطط بخمسة

  2020 أوت 21 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  
  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات   االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة   بعنوان

 واألیام 2020 تمبرسب 21 یوم المنستیر ببلدیة تفتح :األول الفصل
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .سواھم دون بالنظر لھا

 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  (05) خطط بخمسة

  2020 أوت 21 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  المستجد كورونا فیروس عدوى انتشار مخاطر من التوقي بباجراءات

 والمحالت والمطاعم المقاھي أصحاب على یتعین :األول الفصل
   :التالیة الوقائیة اإلجراءات تطبیق للعموم وحةالمفت
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 واألرضیة والكراسي والطاوالت المیاه دورات وصیانة تنظیف-
  .مطھرة بمادة

  . المغلقة بالفضاءات الشیشة بتدخین للحرفاء السماح عدم-

 والمحالت المقاھي داخل البلوریة واألواني الكؤوس استعمال عدم-
 الواحد االستعمال ذات وانيباأل وتعویضھا للعموم المفتوحة

(jetables)  

 gel )  المطـــــــــــــــھر الســــــــــائل توفــــــــــــــــــــیر-
désinfectant)  و العمــــــــــــــلة لكــــافــــــــة الصابون و 

  .منتظمة بصفة الحرفاء

 المواد بیع محالت و المخابز أصحاب على یتعین :الثاني الفصل
 عارضة في وضعھ و الحرفاء متناول في الخبز ترك عدم لغذائیةا

  . مباشرة لمسھ لتجنب خاصة

 المفتوحة التجاریة المحالت أصحاب على یتعین :الثالث الفصل
  :التالیة الوقائیة باإلجراءات التقید بالمدینة للعموم

I.الكبرى التجاریة للفضاءات بالنسبة :  

 مسافة احترام یضمن بما فضاءال خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  التباعد

 عند یدیھ تعقیم على حریف كل وحمل معقمة مادة توفیر ضرورة-
  .للفضاء الدخول

II.األخرى التجاریة للفضاءات بالنسبة :  

 بوضع وذلك محالتھم داخل االكتظاظ منع أصحابھا على یتعین-
  .المدخل عند حاجز

 مسافة احترام منیض بما المحل خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  .التباعد

 بالصف التزامھم عدم صورة في بحاجیاتھم تزویدھم عن االمتناع-
  .واالكتظاظ

  . تداولھا عند النقود لتعقیم وسیلة وضع-

 للتتبعات نفسھ یعرض اإلجراءات لھذه مخالف كل :الرابع الفصل
  .العمل بھا الجاري القانونیة و اإلداریة

 ختمھ تاریخ من التنفیذ حیز ارالقر ھذا یدخل :الخامس الفصل
  .وإمضائھ

 الشـــرطة مركز ورئیس العام الكاتب السیدان :السادس الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بھا البلدیة

                                                                  

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

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

  مدینزر

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول
  2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 جوان 04  في مؤرخ زرمدین بلدیة رئیس من
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یفیةك بضبط

 زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول
  2020 سنة بعنوان

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

 2018 ماي 09  في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و
  ,المحلیة جماعاتال بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و ھتممت
  ,2009 جانفي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق2019

   ,بالبلدیات

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 لسنة الرابعة العادیة الدورة في البلدي المجلس مداوالت على و
   2019 نوفمبر 16 بتاریخ 2019



  2843صفحـة   2020ديسمبر  4 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   59عـــــدد 

 لسنة األولى العادیة الدورة في البلدي المجلس مداوالت على و
   2020 فیفري 22 بتاریخ 2020

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا قــرر

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

  .القرار

 للترقیة بالملفات اخلیةالد للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة إلى

 الخمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات(5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و زرمدین بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زرمدین لبلدیة

  : القرار ھذا یضبط و

  واحدة خطة :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2020 أكتوبر 12 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  الموالیة االیام و 2020 نوفمبر 16 :المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع فصلال
 بالوثائق مصحوبة زرمدین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
   :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 قبل من ممضى التخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ,نوبھی من أو اإلدارة رئیس

 الوظیفة في المترشح إنتداب 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 نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تادیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

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

  .تقني رتبة

 و الترشحات قائمة غلق تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض و
 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون

  .اإلرسال

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

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل 
 للمھام آداءه عن یعبر (20-0) العشرین و فرص بین یتراوح

  .لعملھ آداءه في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

   :یلي كما المترشحین ملفا تقییم مقاییس تضبط :السابع الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین اتالملتقی و التكوین-
  تقني رتبة في التسمیة منذ

  المواظبة و السیرة-

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

 و (0) الصف بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و
 قبل من ییسبالمقا الخاصة الضوارب تضبط و (20)العشرین
  .المناظرة لجنة أعضاء

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل إذا و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 تكون النقاط من وعالمجم نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة
  .سنا ألكبرھم
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 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من بإقتراح و زرمدین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة عامال الكاتب :العاشر الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 بالسلك  إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا
2020  

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة إحداثب المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق2019

   ,بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  ,العمومیة تلإلدارا المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

 2020 جوان 04 في المؤرخ زرمدین لدیةب رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة

  :یلــي مــا قــرر

 نوفمبر 16 ومی لفائدتھا و زرمدین ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  2020 سنة

 (01) بـــــخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  واحدة

  2020 رأـكتوب 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 بالسلك  اول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020  

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات ةالعمومی المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  ,2009 جانفي
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق2019

   ,البلدیاتب

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 لسنة الرابعة العادیة الدورة في البلدي المجلس مداوالت على و
   2019 نوفمبر 16 بتاریخ 2019

 لسنة االولى العادیة الدورة في البلدي المجلس مداوالت على و
   2020 فیفري 22 بتاریخ 2020

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020   

 2020 جوان 04 في المؤرخ زرمدین بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة اتبالملف الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  2020 سنة بعنوان زرمدین

  :یلــي مــا قــرر

 نوفمبر 16 یوم لفائدتھا و زرمدین ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني لكبالس أول تقني
2020  

 (01) بـــــخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  واحدة

  2020 أكتوبر 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

  

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

 تعلقی 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق2019

   ,بالبلدیات

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 برسبتم

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة حیترش أن یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  إدارة مستكتب رتبة إلى

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون اإلستقبال أعوان العمومیة
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات(5) الخمس

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات خلیةالدا المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و زرمدین بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زرمدین لبلدیة

  : القرار ھذا یضبط و

  واحدة خطة :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2020 أكتوبر 12 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  الموالیة االیام و 2020 رنوفمب 16 :المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-
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 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة زرمدین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
   :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ,ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 الوظیفة في المترشح 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

  یةالعلم الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  استقبال عون رتبة في التسمیة منذ ةاإلدار قبل من المنظمة التكوین

 و الترشحات سجل ختم تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض و
 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون

  .اإلرسال

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

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد رشحللمت المباشر الرئیس یتولى :السادس الفصل 
 للمھام آداءه عن یعبر (20-0) العشرین و صفر بین یتراوح

  .لعملھ آداءه في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  حللمترش العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  استقبال عون رتبة في التسمیة

  األخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة-

 6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   أعاله

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20)العشرین و (0) الصف بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب االولویة تعطى
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في لمقبولینا المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من بإقتراح و زرمدین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :العاشر الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

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

  وحجرب

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیّة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 الموالیة واألیام 2020 أكتوبر 01 یوم ولفائدتھا بوحجر ببلدیة تفتح
 بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیّة للترقیة داخلیة مناظرة
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  (01) واحدة بخّطة شغورھا سد المراد الخطط عدد+

  .2020 أكتوبر 31 یوم الترّشحات قائمة ختم+

  بلدیة رئیس      
  المحمدي  الوھاب عبد

  

------------------  
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 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  الزواج عقود إبرام سلطة بتفویض

 : السیّد إلى بوحجر بلدیّة رئیس المحمدي الوھاب عبد : السیّد فّوض
 الشؤون لجنة رئیس و        البلدي المجلس عضو الصیاح مبروك

 إلبرام تھسلط ، اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي والتشغیل اإلجتماعیة
  . الزواج عقود

  بلدیة رئیس
  المحمدي  الوھاب عبد

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

  

  الشراحیل

  

 یتعلق 2020 جویلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق  2020 جویلیة 20 في مؤرخ   بقرار

  أعلى صنف إلى صنف من عملة لترقیة  المھني  اإلمتحان

  یلشراح بلدیة رئیس إن

  .الدستور على اإلطالع بعد -

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
  بمجلة المتعلق 2018 ماي

  . المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
  النظام بضبط المتعلق 1983

 اتوالمؤسس المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 585 عدد األمر وعلى -
  بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  شراحیل

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى -
  النظام بضبط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة والجماعات دولةال عملة بسلك الخاص األساسي
  الصبغة ذات العمومیة

  .اإلداریة

 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -
  وألیات صیغ بضبط یتعلق 2019

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة اإلنتداب

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق وعلى -
  ططالخ وترتیب المھنیة المدونة

 المجالس لعملة بالنسبة واإلنتداب الترقیة وشروط والمشموالت
  .والبلدیات الجھویة

 جویلیة 11 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى -
2018  

 بضبط المتعلق 2020 جویلیة 15 - في المؤرخ المقرر وعلى -
  ترقیتھم المزمع العملة عدد

 سنة بعنوان شراحیل ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
2020  

  : مایلي قرر

 من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
  أعلى صنف إلى صنف

  : السادة من شراحیل ببلدیة مباشرة

  اللجنة رئیس للبلدیة العام الكاتب الواعر صابر -

  عضو األعوان ملفات بمتبعة مكلفة ضو السالم عبد -

  عضو ارةاد ملحق سالم الحاج كمال -

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
  القرار ھذا یشملھم لم أخرین

   اللجنة أعضاء مشموالت من ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  مھني إمتحان بفتح یتعلق202 جویلیة 20 في مؤرخ   بقرار
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من عملة لترقیة

  شراحیل بلدیة رئیس إن

  .الدستور على اإلطالع بعد -
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
  بمجلة المتعلق 2018 ماي

  . المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
  النظام بضبط المتعلق 1983

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

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

  . 2011 سبتمبر 23

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 585 عدد األمر وعلى -
  بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  شراحیل

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى -
  النظام بضبط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص األساسي
  الصبغة ذات العمومیة

  .اإلداریة

 دیسمبر 18 في لمؤرخا 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى -
  المطابقة بضبط المتعلق 1998

 المحلیة والجماعات الدولة عملة سلك أصناف درجات بین
  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات

  . اإلداریة

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى -
  وبرنامج نظام بضبط

 الجماعات عملة یةوترق النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات
  .المحلیة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق وعلى -
  الخطط وترتیب المھنیة المدونة

 المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب الترقیة وشروط والمشموالت
  .والبلدیات الجھویة

 شراحیل ببلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
  2018 جویلیة 11 في المؤرخ

 عدد بضبط المتعلق 2020 جویلیة 20 في المؤرخ القرار وعلى -
  ترقیتھم المزمع العملة

  . 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  : مایلي قرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان شراحیل ببلدیة یفتح : األول الفصل
  صنف إلى صنف

  : يالتال الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى

  إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف

  طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد

  مھني إمتحان

   01   الثالث الصنف

  01   الرابع الصنف

  02   الخامس الصنف

  01    السابع الصنف

  الموالیة واألیام 2020 أكتوبر 03 یوم تجرىاإلمتحانات : 2 الفصل

  2020 سبتمبر 01 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  شراحیل

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 اإلمتحان  لجنة بتركیبة یتعلق  2020 أوت 17 في بقرارمؤرخ

 سنة بعنوان  شراحیل بلدیة لفائدة عملة 02عدد إلنتداب المھني
2020  

  شراحیل بلدیة رئیس ن

  .الدستور على اإلطالع عدب -

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
  بمجلة المتعلق 2018 ماي

  . المحلیة الجماعات
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
  النظام بضبط المتعلق 1983

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
  اإلداریة الصبغة ذات مومیةالع

  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 585 عدد األمر وعلى -
  بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  شراحیل

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى -
  النظام بضبط المتعلق 1998

 والمؤسسات المحلیة الجماعاتو الدولة عملة بسلك الخاص األساسي
  الصبغة ذات العمومیة

  .اإلداریة

 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -
  وألیات صیغ بضبط یتعلق 2019

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة اإلنتداب

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق وعلى -
  الخطط وترتیب المھنیة المدونة

 المجالس لعملة بالنسبة واإلنتداب الترقیة وشروط مشموالتوال
  .والبلدیات الجھویة

 جویلیة 11 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى -
2018  

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 03 - في المؤرخ القرار وعلى -
  سد المراد الخطط ونوعیة

 2020 سنة بعنوان لإلنتداب الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا
  شراحیل بلدیة لفائدة

 2020 لسنة شراحیل بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات وعلى -
.  

  : مایلي قرر

 عملة 02 عدد إلنتداب المھني اإلمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
  من شراحیل ببلدیة

  : السادة

  اللجنة رئیس البلدیة رئیس نصر بن خلیفة -

  ضوع ثاني مساعد الواعر لطفي -

  عضو األشغال لجنة رئیس الواعر مفتاح -

  عضو للبلدیة العام الكاتب : الواعر صابر -

  عضو األعوان ملفات بمتابعة مكلف ضو السالم عبد -

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
  القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . اللجنة أعضاء تمشموال من ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

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

  شاكر منزل

  

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 من عامل النتداب المھني اإلمتحان لجنة بتركیــبة یتعلق بقرار

 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (5صنف) الثانیة الوحدة
2020.  

 من عامل النتداب المھني اإلمتحان لجــنة تتركب :ألولا الفصل  
 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (5صنف) الثانیة الوحدة

 المؤرخ أعـــاله إلیھ مشار قرار بمقتضى والمفتوحة 2020
   : السادة من  2020 جویلیة 30 فــــــــي

  .اللجنة رئیس : ینوبھ من أو شاكر منزل بلدیـة رئیـس-

  .عضو : العامة بالكتابة المكلف أو للبـلـدیـة العـام تــبالكا-

  .عضو : ینوبھ أومن صفاقس بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

 في والتصرف اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس الخویلدي سمیرة-
  .عضو : األعوان

 مھني تدریب مستشار : إلكترومیكانیك اول مھندس الجرایة دمحم-
  .عضو : بجبنیانة المھني التدریبو التكوین بمركز

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :02  الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقـیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین
      .المناظرات مجاالت في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

                     

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد
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------------------  

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 الثانیة الوحدة من عامل النتداب المھني اإلمتحان بفتح یتعلق بقرار

  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (5صنف)

 عامل النتداب مھني إمتحان شاكر منزل ببلدیة یفتح :األول الفصل
 وذلك 2020شاكر منزل بلدیة لفائدة (5 صنف) الثانیة الوحدة من

  :التالي الجدول بیانات حسب

   01 : العدد

   الخامس : الصنف

  لحام : اإلختصاص

 30 : یوم شاكر منزل ببلدیة المھني االمتحان یجرى : 02 الفصل
  .الموالیة واألیام 2020أكتوبر

  .2020 تمبرسب 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 من عامل النتداب  مھني إمتحان تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان (5صنف) الثانیة الوحدة
  .شاكر

 الوحدة من عامل النتداب مھني امتحان تنظیم یقع :األول الفصل
   .القرار ھذا وفق شاكر منزل بلدیة لفائدة (5صنف) الثانیة

 شاكر منزل بلدیة رئیس لقرار طبقا مھني امتحان یفتح : 2 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط الغرض في یصدر

  .لالمتحان المعروضة الخطط عدد-

   .المھني االمتحان اجراء تاریخ-

  .الترشحات غلق تاریخ-

 لجنة أعاله إلیھ المشار المھني االمتحان على تشرف :3 الفصل
  أحكام وفق شاكر منزل بلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط
 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291األمر
 والمقرر بالبلدیات الترسیم و  والترقیة االنتداب وآلیات بصیغ

 وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ
  المحلیة الجماعات وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات

  : لالنتداب المترشحین لدى تتوفر أن یجب : 4 الفصل

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

 غرة تاریخ في األكثر على سنة (40) عیناألرب سن یتجاوز ال أن-
 األمر أحكام وفق تحتسب االمتحان فیھا تفتح التي السنة من جانفي

 تم كما 1982 سبتمبر 2 في المؤرخ1982 لسنة1229 عدد
 أوت 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر اتمامھ

1992.  

  .ةالمھنی بالمدونة المضبوطة الخاصة الشروط لدیھم تتوفر أن-

 یرسلوا أن المھني االمتحان في المترشحین على یجب :5 الفصل
 رسالة بواسطة البرید طریق عند المحددة اآلجال في ترشحھم مطالب

 الضبط بمكتب وجوبا وتسجل بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة
  : التالیة بالوثائق مصحوبا شاكر منزل لبلدیة المركزي

  : الترشح لملف المكونة الوثائق

  .مكتوب ترشح مطلب-

  .الوطنیة التعریف بطاقة من مجردة نسخة-

 بالنسبة مصحوبة المھنیة أو العلمیة الشھادة من مجردة نسخة-
  .معادلة بشھادة األجنبیة للشھائد

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

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

  .باألمر للمعني القصوى

  : اإلمتحان في النجاح بعد

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

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

  .حدیثتان شمسیتان صورتان-

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

 تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-
 لممارسة المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن
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 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  .للصحة

 بعد الضبط بمكتب یسجل ترشح مطلب كل یرفض : 6 الفصل
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ

 من اربقر لالنتداب المھني االمتحان لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
  : من وتتركب شاكر منزل بلدیة رئیس

  (اللجنة رئیس) ینوبھ من أو البلدیة رئیس

  عضو: العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب

  عضو: بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف

   عضو :مختص إطارتقني

 مھنيال االمتحان على باالشراف المكلفة اللجنة ھذه تتولى :8 الفصل
  : لالنتداب

  .الترشحات ملفات دراسة-

  .المھني االمتحان في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم-

  .الكتابي اإلختبار ومدة محتوى تحدید-

 وتقییمھا المطلوب اإلختصاص في اإلمتحانات إجراء على اإلشراف-
  .بھا الخاصة األعداد وإسناد

  .نھائیا المقبولین المترشحین ترتیب-

  .النھائیة بالنتائج التصریح-

 على یحصل لم ان مترشح أي بقبول التصریح الیمكن :9 الفصل 
 من نقطة (30) ثالثین األقل على یساوي النقاط من مجموع

  2: ضارب تطبیقي اختبار) والشفاھیة التطبیقیة المھنیة االمتحانات
 على مترشحین عدة تحصل واذا ( 1 : ضارب شفاھي واختبار

  .سنا ألكبرھم االنتداب أولویة تكون ددالع نفس

 االمتحان في المقبولین المترشحین قائمة بقرار تضبط :10 الفصل 
  .شاكر منزل بلدیة رئیس قبل من إلیھ المشار لالنتداب المھني

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

  
  
  
  
  
  
  

  

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

 یتعلق 2020 لةجوی 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
 لفائدة 2020 سنة بعنوان  عامل النتداب المھني اإلمتحان طریق
  شاكر منزل بلدیة

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل
 شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة خالل المھني اإلمتحان طریق

  : یلي كما

  :الثانیة الوحدة : العملة سلك إلى بالنسبة*

  5 صنف عامل : الصنف

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  01 = مھني إمتحان طریق عن :التسدید طریقة

  لحام : المھني الترتیب

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد
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