
  

  

  
 

 

 

 

  

  

  

 
 

 
 لترقية مهني امتحان فتح بقرار يتعلق 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد قرار

  .........................................................اعلى صنف اى صنف من العملة

 
 بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

  ..........................................................إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية
 المناظرة تنظيم كيفية بقرارضبط يتعلق 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
  .........................................................................البلدية لفائدة
 تنظيم وبرنامج كيفية ضبط بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

  ......إدارة مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان
 إلدماج يمهن إمتحان بقرارفتح يتعلق 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  ....سوسة زاوية بلدية لفائدة إدارة مستكتب رتبة في 7و  6و  5 لألصناف المنتمين العملة بعض
 الداخلية المناظرة فتــــــح بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار

  ..................................................تصــرف كاتـــب رتبة إلى للترقية بالملفات
 المناظرة تنظـــيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

  ........................................تصرف كاتـــب رتبـــــــة إلى للترقية بالملفات الداخلية

  2019  أكتوبر29 – 1441 ربيع األول 1الثالثاء 
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  .....القارة البلدية اللجان بتشكيل يتعلق 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
 العنوان داخل إعتمادات بتحويل يتعلق 2018 سبتمبر 23  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
  .........................................................................والثاني األول
  ....البلدية أعوان ضبط قرار بتنفيح يتعلق 2018 أكتوبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار
  األول العنوان داخل عتمادإ بتحويل يتعلق 2018 نوفمبر 5  في مؤرخ 2018   لسنة 7 عدد قرار

  ......البلدية لرئيس بالتفويض يتعلق 2018 جوان 22  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد مداوالت

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد قرار
 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

2019...............................................................................  
 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 بتمبرس 30  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار

  ........2019ة سن بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية
 الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 41 عدد قرار

 لإلدماج المهنية اإلمتحانات و الملفاتب للترقية الداخلية المناظرة طريق عن شغورها سد المراد
  ..................................................بوحجر بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 42 عدد قرار
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
  ........................................................................2019 بعنوان

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 43 عدد قرار
  ..2019  سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقية

 مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 ملحق رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 14 يف

  ................................................................................إدارة
 مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 كاتب رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 14 في

  .............................................................................. تصرف
 مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 14 في

  ........................................................................إدارة مستكتب
 مدنين بلدية رئيس من بقرار قيتعل 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ
  .............................................................................لأو تقني

 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس بقرارمن يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار.
  ........ يتقن رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية مناظرةال تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 14
 مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ
  ................................................................................محلل

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
  ........................2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية أول تقني رتبة الى للترقية بالملفات
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 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
  ....................2019ة سن بعنوان تطاوين ببلدية  تقني مساعد رتبة الى للترقية بالملفات

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار
  ...................2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية  ادارة مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد قرار
   .....................2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية ادارة ملحق رتبة الى للترقية بالملفات

 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار
  ...................2019  سنة بعنوان تطاوين ببلدية اعالمية محلل رتبة الى للترقية بالملفات
  .............................................................................المالحق
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  لمحليةا الجماعات
  

  الصغرى القلعة

 2019 جويلة 14  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد قرار
 صنف اى صنف من العملة لترقية مهني امتحان فتح بقرار يتعلق
  اعلى
   االول لفصلا

 من العملة لترقية مهني امتحان الصغرى القلعة ببلدية يفتح
  : التالية المعطيات حسب ذلك و مباشرة أعلى صنف الى صنف

  : الثانية الوحدة ضمن -(1  
 المراد العملة عدد  -  اليها الترقية ستتم التي االصناف

   مهني امتحان طريق عن ترقيتهم
   (1)                                     الرابع الصنف
   (3)                                    الخامس الصنف
   (2)                                     السادس الصنف
 (2)                                       السابع الصنف

 ديسمبر05 الخميس يوم المهنية االمتحانات تجرى:الثاني الفصل 
  . الموالية االيام و 2019

 نوفمبر 05 الثالثاء يوم الترشحات ختم يقع: الثالث الفصل
2019  

  بلدية رئيس
  بوراوي  سميحة

  
  سوسة زاوية

  
 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق
  التونسية الجمهورية إدارة

 المناظـــــــرة بفـــــــتح يتعلق سوسة زاوية بلدية رئيس من
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
  . . سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية داراتلإل المشترك

   ، ســــوسة زاويــــــة بلديـــــــة رئيــــــس إن

  ، اإلطــــــــالع بعد
 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علىو
  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 مـاي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
   2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
 المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة زاوية بلدية بإحـداث

 افريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر  وعلى
 والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلديات
 28 بتاريخ البلـــدي المجلس تنصيــــــب جلسة محضر وعلى
   . 2018 جــــــــــوان

 بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية  بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى يةللترق

  . سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية
 المتعلق في المؤرخ سوسة زاوية بلدية رئيس قرار وعلى

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة لجنة تركيبة  بضبط
 لفائدة ةالعمومي لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  . سوسة زاوية ببلدية

  يلــي ما  قــرر
 نوفمبر 29 يوم سوسة زاوية ببلدية تفتح : األول الفصل 

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخليــــة مناظرة الموالية واأليام 2019
 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .سوسة زاوية بلدية
 بخطة شغـــــورها ســــــــــد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  .  ( 01 ) واحدة
  2019 أكتوبر 29 يوم الترشحات ختم يقع :    3 الفصل
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 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر : 4 الفصل
  . المحلية

 تاريخ في التسلسل حسب وترقم القرارات بدفتر تدون نسخة
  إمضائه

  بلدية رئيس
  التومي  يوسف

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

 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بقرارضبط يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى
  البلدية لفائدة العمومية

 دماجإل المهني اإلمتحان تنظيم وبرنامج كيفية بضبط يتعلق
 مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين العملة بعض
 بلـــدية لفائدة العمومية لإلدارات المشـــترك اإلداري بالسلك إدارة
   سوسة، زاوية

  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد
 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 مـاي
 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى?

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى
  . 2011 برسبتم  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985

  . الموظفين
 المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة زاوية بلدية بإحـداث

 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط متعلقال 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 لمحليةا والجماعات الدولة ملة بسلك المتعلق 1998

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات
 مرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمـــر على و

 الترسم و والترقيـــــة اإلنتداب آليات فتح و بضبط المتعلق 2019
  .بالبلديات

 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان 28

  يلــي ما  قــرر
 وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل 

 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في

  .  البلدية لفائدة العمومية
 لإلدماج المهني اإلمتحان في يشارك أن يمكن :   2 الفصل

  : المترسمون العملة ةإدار مستكتب رتبة في
  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ

 الخدمة في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا والذين ـ
  الترشحات ختم تاريخ عند المدنية

 بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ
  . الثانوي التعليم من األقل على الثالثة السنة

  األقل على األساسي التعليم ختم شهادة لىع تحصلوا أو ـ

 المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ
  .أعاله إليه

 بقرار أعاله إليه المشار المهني اإلمتحان يفتح :    3 الفصل
 الجماعة إلى بالنظر الراجعين األعوان ولفائدة البلدية رئيس من

  .سواهم دون المعنية المحلية
  :القرار اهذ ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمـــــــة غلق تاريخ ـ

  اإلختبـــــارات إجــــــــراء تاريخ ـ

 بقرار المهنية اإلمتحانات لجنة تركيبة تضبط :     4 الفصل
  . والبيئة المحلية الشؤون وزير من

 المشار المهني لإلمتحان المترشحين على يجب :   5 الفصل
 المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله هإلي

  : التالية بالوثائق مصحوبة

 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ
   بها قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية

 اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص هذا ويكون المترشح
  .ينوبه من أو

  . العمومية الوظيفة في إلنتدابا قرار من لألصل مطابقة نسخ ـ

 في باألمر المعني ترسيم قرار من لألصل مطابقة من نسخة ـ
  .صنفه
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 غلق بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :  6 الفصل
 دليال الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة قلق
  . الوصول أو اإلرسال تاريخ معرفة على

 حق لهم المخول رشحينالمت قائمة تضبط :7   الفصل
 البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المهني اإلمتحان في المشاركة
  . المناظرة لجنة من وبإقتراح

  : التالية اإلختبارات على المهني اإلمتحان يشتمل :   8 الفصل

   الدولة ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار ـ1

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار ـ2

  الموظفين في بالتصرف ـ

  العتـــاد في التصرف أو ـ

  المــــــالي بالتصرف أو ـ

 المدة .لهذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط
   : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة والضوارب

  اإلختبارالمدةالضارب نوعية

 ألعوان ةالمهني الحياة حول العامة الثقافة في إختبار
  1(  02 ) الدولةساعتان

  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفين في بالتصرف
  1(  02 ) الماليساعتان

 باللغة أو العربية باللغة سواءا اإلختبارات تجري :    9الفصل
  .المترشــــــح إختيار حسب الفرنسية

 إثنيـن مصححين على اإلختباران يعرض :   10 الفصل
   الصفــــر بين يتراوح مرقـــــم عدد إخـــتبار كل إلى ويسند

 ويكون (  20 )  والعشرين (  0 )                       
  . الممنوحين للعددين الحساب للمعدل مساويا النهائي العدد

 ( 4 ) األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا
   قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط 

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون آخرين إثنين مصححين
  . األخرين الممنوحين للعددين الحساب

 على  ( 6  ) الستة دون عدد كل عن ينتج :11 الفصل
  .صاحبه رفض ( 20 ) العشرين

 إن مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح اليمكن :12 الفصل
 نقطة  ( 20 ) بعشرين يقدر النقاط من مجموع على يحرز مل

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل على

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن
 فإذا ، الصنف في ألقدمهم األولوية تكون اإلختبارات لكل بالنسبة
  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت

 طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن يمكنال :13 الفصل
 مستند والأي والمذكرات والنشريات الكتب اإلختبارات إجراء مدة
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما

 بصفة ضبطه تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية التتبعات عن زيادة قطعية

 من وحرمانه أجراها التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات   ( 5 ) خمس  لمدة المشاركة

 البلدية رئيس من قرار بمقتضى التحجير هذا ويقع الحق إداري
 قبل من مفصل تقرير إعداد ويقع اإلمتحان لجنة من وبإقتراح

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم

 نهائية بصفة المقبولين المترشحين قائمة تضبط :15 الفصل
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس قبل من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :16 الفصل
  . المحلية

  بلدية رئيس
  التومي  يوسف

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

 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 بعض إلدماج المهني اإلمتحان تنظيم وبرنامج كيفية بضبط يتعلق
 إدارة مستكتب رتبة في  7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين العملة

 زاوية بلـــدية لفائدة العمومية لإلدارات المشـــترك اإلداري بالسلك
   ،  سوسة
  ، اإلطـــــــــــــــالع بعد
 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 مـاي
 ديسمبر 12 في المؤرخ 83 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته لتيا النصوص جميع وعلى
  . 2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985

  . الموظفين
 المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة اويةز بلدية بإحـداث
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 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 ديسمبر 18 في المؤرخ1998 سنةل 2509 عدد األمر وعلى
 المحلية والجماعات الدولة ملة بسلك المتعلق 1998

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات
 مرس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمـــر على و

 الترسم و الترقيـــــة و اإلنتداب آليات فتح و بضبط المتعلق 2019
  .بالبلديات
 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس صيبتن جلسة محضر وعلى

  .2018 جوان 28
  يلــي ما  قــرر

 وبرنامج تنظيم كيفية القرار هذا يضبط : األول الفصل 
 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج المهني اإلمتحان

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في
  .  البلدية لفائدة العمومية
 لإلدماج المهني اإلمتحان في يشارك أن يمكن :   2 صلالف

  : المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة في
  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ
 الخدمة في سنوات ( 05 ) خمس األقل على قضوا والذين ـ

  الترشحات ختم تاريخ عند المدنية

 بنجاح تمواوأ اإلبتدائي التعليم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ
  . الثانوي التعليم من األقل على الثالثة السنة

  األقل على األساسي التعليم ختم شهادة على تحصلوا أو ـ

 المشار بالمستوى منظرة تكوينية شهادة على تحصلوا أو ـ
  .أعاله إليه

 بقرار أعاله إليه المشار المهني اإلمتحان يفتح :    3 الفصل
 الجماعة إلى بالنظر الراجعين عواناأل ولفائدة البلدية رئيس من

  .سواهم دون المعنية المحلية

  :القرار هذا ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمـــــــة غلق تاريخ ـ

  اإلختبـــــارات إجــــــــراء تاريخ ـ

 من بقرار المهنية اإلمتحانات لجنة تركيبة تضبط :4 الفصل
  . لبيئةوا المحلية الشؤون وزير

 المشار المهني لإلمتحان المترشحين على يجب :   5 الفصل
 المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب يودعوا أن أعاله إليه

  : التالية بالوثائق مصحوبة
 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ

   بها قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية
 اإلدارة رئيس قبل من ضىمم التلخيص هذا ويكون المترشح

  .ينوبه من أو
 العمومية الوظيفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخ ـ

.  
 في باألمر المعني ترسيم قرار من لألصل مطابقة من نسخة ـ
   . صنفه

 غلق بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :  6 الفصل
 يالدل الضبط بمكتب التسجيل تاريخ ويكون الترشحات قائمة قلق
  . الوصول أو اإلرسال تاريخ معرفة على

 حق لهم المخول المترشحين قائمة تضبط :7   الفصل
 البلدية رئيس قبل من نهائية بصفة المهني اإلمتحان في المشاركة
  . المناظرة لجنة من وبإقتراح

 التالية اإلختبارات على المهني اإلمتحان يشتمل :   8 الفصل
:  

   الدولة ألعوان المهنية الحياة حول عامةال الثقافة في إختبار ـ1
  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار ـ2
  الموظفين في بالتصرف ـ
  العتـــاد في التصرف أو ـ
  المــــــالي بالتصرف أو ـ

 المدة .لهذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط
   : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة والضوارب

  اإلختبارالمدةالضارب عيةنو
 ألعوان المهنية الحياة حول العامة الثقافة في إختبار

  1(  02 ) الدولةساعتان
  : إما يتعلق المترشح إختيار حسب تطبيقي إختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفين في بالتصرف
  1(  02 ) الماليساعتان

 باللغة أو العربية باللغة سواءا اإلختبارات تجري :    9الفصل
  .المترشــــــح إختيار حسب الفرنسية

 إثنيـن مصححين على اإلختباران يعرض :   10 الفصل
 (  0 ) الصفــــر بين يتراوح مرقـــــم عدد إخـــتبار كل إلى ويسند

 الحساب للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون (20 )  والعشرين
  . الممنوحين للعددين
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 ( 4 ) األربع يفوق الممنوحين العددين بين الفارق كان إذا
   قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط 

 للمعدل مساويا النهائي العدد ويكون آخرين إثنين مصححين
  . األخرين الممنوحين للعددين الحساب

 على  ( 6  ) الستة دون عدد كل عن ينتج :11 الفصل
  .صاحبه رفض ( 20 ) العشرين

 إن مترشح ألي النهائي بالقبول التصريح ناليمك :12 الفصل
 نقطة  ( 20 ) بعشرين يقدر النقاط من مجموع على يحرز لم

  . اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل على

 النقاط من المجموع نفس على مترشحين عدة تحصل فإن
 فإذا ، الصنف في ألقدمهم األولوية تكون اإلختبارات لكل بالنسبة
  . سنا ألكبرهم األولوية تعطى األقدمية هذه تساوت

 طيلة المترشحين تصرف تحت يوجد أن اليمكن :13 الفصل
 مستند والأي والمذكرات والنشريات الكتب اإلختبارات إجراء مدة
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعه كان مهما

 بصفة ضبطه تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائية عاتالتتب عن زيادة قطعية

 من وحرمانه أجراها التي اإلختبارات وإلغاء اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات   ( 5 ) خمس  لمدة المشاركة

 البلدية رئيس من قرار بمقتضى التحجير هذا ويقع الحق إداري
 قبل من صلمف تقرير إعداد ويقع اإلمتحان لجنة من وبإقتراح

  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القيم

 نهائية بصفة المقبولين المترشحين قائمة تضبط :15 الفصل
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئيس قبل من

 للجماعات الرسمية بالجريدة القرار هذا ينشر :16 الفصل
  . المحلية

  بلدية رئيس
  التومي  يوسف

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

 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 لألصناف المنتمين العملة بعض إلدماج مهني إمتحان بفتح يتعلق

  . سوسة زاوية بلدية لفائدة إدارة مستكتب رتبة في  7 و 6و  5
 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلية جماعاتال مجلة بإصدار المتعلق 2018 مـاي
 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة
 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية

   2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
 أكتوبر 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق 1985

  . الموظفين
 أفريل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 تتمته أو نقحته التي النصوص عجمي وعلى العمومية لإلدارات
 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد اإلداري األمر وخاصة
  .2012 أكتوبر

 المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة زاوية بلدية بإحـداث

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

  . اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلديات
 جوان 28 بتاريخ البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر وعلى
2018 .   

 العملة  إلدماج  المهني اإلمتحان تنظيم كيفية بضبط لمتعلقا
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7 ، 6 ، 5 لألصناف المنتمين
  .سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري

 تركيبة بضبط المتعلق سوسة زاوية بلدية رئيس قرار وعلى
 5 لألصناف المنتمين عملــــــــةال بعض إلدماج المهني اإلمتحان لجنة

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و
  . سوسة زاوية بلديـــــة لفائدة العمومية
  يلــي ما  قــرر

 ديسمبر 6 يوم سوسة زاوية ببلدية يفتح : األول الفصل 
 العملة بعض إلدماج مهني إمتحان الموالية واأليام  2019

  . إدارة مستكتب رتبة في 7و 6 ، 5 لألصناف مينالمنت
 بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

  . ( 01) واحدة
  .2019 نوفمبر 6 يوم الترشحات قائمة تختم :  3 الفصل
 للجـــماعات الرســمية بالجــريدة القـــرار هذا ينــشر : 4 الفصل
  .المحليـــة

  بلدية رئيس
  التومي  يوسف
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 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد ارقر
 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة فتــــــح بقرار يتعلق
  تصــرف كاتـــب

 الداخلية المناظرة بفتــــــح يتعلق سوسة زاوية بلدية رئيس من
 المشترك اإلداري بالسلك تصــرف كاتـــب رتبة إلى للترقية بالملفات

 بلديـــــــة رئيــــــس إن. سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومة اتلإلدار
 عدد األساسي القانون على و، اإلطــــــــالع بعد ، ســــوسة زاويــــــة

 بإصدار المتعلق 2018 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29
 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى?. المحلية الجماعات مجلة

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 رديسمب 12 في المؤرخ
 العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان العام
 تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات

 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى?. 2011

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 افريل
 التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك اإلداري
 2012 لسنة   2362  عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته

 المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى ?. 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ
 وعلى?.سـوسة زاوية بلدية بإحـداث المتـعلق 1985 افريل 5 في

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر
 والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق

 بضبط المتعلق سوسة زاوية بلدية رئيس قرار وعلى ?.بالبلديات
 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية

 بلدية لفائدة العمومية راتلإلدا المشترك اإلداري بالسلك تصرف
 .سوسة زاوية
 تركيبــــة بضبط المتعلق سوسة زاوية بلدية رئيس قرار وعلى 
 كاتــــــــــب رتبة إلى للترقيـــــــة بالملفات الداخلية المناظرة لجنة

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشــــــترك اإلداري بالسلك تصرف
 البلـــدي المجلس تنصيــــــب سةجل محضر وعلى ?.سوسة زاوية
 : األول الفصل يلــي ما  قــرر . 2018 جــــــــــوان 28 بتاريخ
 واأليام 2019 نوفمبر 29 يوم سوســــــة زاويــــــة ببلدية تفتـــــح

 كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلـــية مناظـــــــــرة المواليـــــة
 لفائدة العمومية لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك تصــــرف

 حدد :    2 الفصل. 2019 سنة بعنوان سـوسة زاويــة بـلدية
  ( 01 ) واحدة بخطة شغــــــــورها سد الــــــمراد الخطط عدد

 أكــــــتوبر 29 يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل
2019.   

 للجماعات ـيةالرسمــ بالجريدة القــــــرار هذا ينشر : 4 الفصل
  .المحلية

  بلدية رئيس
  التومي  يوسف

 2019 سبتمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظـــيم كيفية بضبط يتعلق
 لإلدارات المشتـــــرك اإلداري بالسلك تصرف كاتـــب رتبـــــــة

  . سوسة زاوية بلدية لفائدة العمومية
   ، ســــوسة زاويــــــة بلديـــــــة رئيــــــس نإ

  ، اإلطــــــــالع بعد
 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلية الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 مـاي
 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
 الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة

 وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جميع وعلى اإلدارية
   2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
 افريل  13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك صالخا األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى العمومية لإلدارات المشترك

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

 المتـعلق 1985 افريل 5 في المـؤرخ 558 عدد األمر وعلى
   .سـوسة زاوية بلدية بإحـداث

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسيم والترقية اإلنتداب وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلديات
 28 بتاريخ البلـــدي المجلس تنصيــــــب جلسة محضر وعلى
   . 2018 جــــــــــوان
  يلــي ما  قــرر

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظم : األول الفصل 
 العمومية لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك تصرف كاتـــب رتبة
  . القرار هذا ألحكام وفقا

 بالملفات الداخلية للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل
 المشار المشترك اإلداري بالسلك تصـــــــرف كاتب رتبة إلى للترقية

 رتبهم في المترسمون والراقنون اإلدارة مستكتــــــبو أعاله إليه
 الرتبة هذه في األقل على أقدمية اتسنو 5 شرط  فيهم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاريخ في

 إليها المشار بالملفات الداخلية المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجـــعين األعوان ولفائدة البلدية رئيس من بقرار أعاله
  .سواهم دون المحلية الجماعة إلى

  : القـــــــــرار هذا ويضبط
  لتناظرل المعروضة الخطط عدد ـ
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  الترشحـــــات قائمة غلق تاريخ ـ
  المناظرة لجنة إجتمـــــــــاع تاريخ ـ

 يودعوا أن أعاله إليها المشار للمناظرة المترشحين على يجب
  :التالية بالوثائق مصحوبة المعنية البلدية لدى ترشحهم مطالب
 المدنية للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخيص ـ

 هذا ويكون المترشح بها قام  التي إلقتضاءا عند والعسكرية
  .ينوبه من أو اإلدارة رئيس قبل من ممضى التلخيص

 الرتبة في المترشح تسمية قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ
   الحالية

 إدارية حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة ـ
  باألمر للمعني

  .العلمية الشهائد من لألصل مطابقة نسخة ـ
 شهادة أو التأديبية بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ ـ
 تأديبية عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخيرة سنوات ( 5 ) الخمس خالل

 أو الملتقيات في المشاركة شهائد من لألصل مطابقة نسخ ـ
 خطة في التسمية منذ ارةاإلد قبل من المنظمة التكوين دورت

  .راقن أو إدارة مستكتب

 سجل ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  . الترشحات

 المشار الداخلية المناظرة لجنة تركيبة تضبط : 4 الفصل
 هذه وتتولى البلدي المجلس رئيس قرار بمقتضى أعاله غليها
  : بالخصوص اللجنة

 لهم المخول المترشحين ئمةقا وإقتراح الترشحات في النظر ـ
  .المشاركة حق

 المحددة للمقاييس طبقا المترشحين وترتيب الملفات تقييم ـ
  الغرض في

  قبولهم يمكن الذين المترشحين قائمة إقتراح ـ

 تقييمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئيس يتولى :5 الفصل
 نوطةالم للمهام أدائه عن يعبر والعشرين ( 0 ) الصفر بين يتراوح
  .لعمله أدائه في وإتقانه بعهدته

 أعاله إليها المشار الداخلية المناظرة لجنة تتولى:  6 الفصل
  : التالية للمقاييس طبقا المعروضة الملفات تقييم

  للمترشح العامة األقدمية ـ

  للمترشح الرتبة في األقدمية ـ

  التعليمي المستوى أو الشهائد ـ

 قبل من فيهما المرخص أو المنظمين والرسكلة التكوين ـ
  راقن وة أإدار مستكتب رتبة في التسمية من اإلدارة
  والمواظبة السيرة ـ 
 إليه والمشار المباشر الرئيس طرف من المسند العدد ـ

  .6 بالفصل
 تتالءم أخرى مقاييس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
   وتضبط المترشح صنف أو رتبة وخصوصية

 اللجنة أعضاء قبل من المذكورة اييسبالمق الخاصة الضوارب
  (  0 )  الصفر بين يتراوح عدد مقيسا كل إلى ويسند .
   ( 20  )  لعشرينو

 تقييم أعاله إليها المشار المناظرة لجنة تتولى :    7 الفصل
 المترشحين وترتيب القرار هذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حالة وفي عليها لالمتحص األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت وإذا الرتبة في األقدمية حسب األولوية تعطى التساوي
  .سنا ألكبرهم األولوية تعطى أقدميتهم

 المناظرة في المقبولين المترشحين قائمة تضبط : 8 الفصل
 لجنة من وبإقتراح البلدية رئيـــس قبل من أعاله إليها المشار

  .المناظرة
 للجماعات الرسميــــة بالجريدة لقـــرارا هذا ينشـــــر : 9 الفصل

  .المحلية
  بلدية رئيس
  التومي  يوسف

  
  هالل قصر

 2018 أكتوبر 26  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
  القارة البلدية اللجان بتشكيل يتعلق

 عدد تشكيل على باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق
 الشؤون نةلج -1  :كاآلتي وهي قارة بلدية لجنة عشر أربعة

  اإلقتصادية الشؤون لجنة -2  والتقييم التصرف ومتابعة المالية
 الشؤون لجنة -4  بالبيئة والعناية والصحة النظافة لجنة -3

 لجنة -6  المشاريع ومتابعة األشغال لجنة -5  والنزاعات العقارية
 وإسداء اإلدارية الشؤون لجنة -7  والتراخيص العمرانية التهيئة

  والتعليم التربية لجنة -9  الثقافية الشؤون لجنة -8  الخدمات
 الشؤون لجنة -11  والرياضة والشباب الطفولة لجنة -10

  الفرص وتكافؤ والمساواة األسرة شؤون لجنة -12  اإلجتماعية
 واإلعالم المفتوحة والحوكمة التشاركية الديمقراطية لجنة -13

  .الخارجي والتعاون الالمركزية لجنة -14  والتواصل
  بلدية رئيس
  القابسي  األزهر
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 2018 سبتمبر 23  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
  والثاني األول العنوان داخل إعتمادات بتحويل يتعلق

 بتاريخ اإلستثائية جلسته في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 األول العنوان داخل إعتمادات تحويل على 2018 سبتمبر 14

 -1  :األول العنوان داخل إعتمادات تحويل -:كاآلتي والثاني
 بعنوان البلدية وعملة أعوان ودادية لفائدة إجتماعية منحة تحويل

 وتخطيط الزينة أعالم إلقتناء إعتماد تحويل -2      2018 سنة
 تحويل -1  :الثاني العنوان داخل إعتمادات تحويل - الالفتات
 إعتماد تحويل -2       كهرائي عمود تغيير ألشغال إعتماد
 تحويل -3      للشراب الصالح الماء قناة مسار تغيير ألشغال
  اإلتصاالت شبكة لنقلة إعتماد

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 2018 أكتوبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار
  البلدية أعوان ضبط قرار بتنفيح يتعلق

 مجموع قرار تنقيح على باإلجماع البلدي المجلس صادق
 14 بتاريخ اإلستثنائية دورته في 2018 لسنة البلدية أعوان

    .2018 سبتمبر

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

  

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

 2018 نوفمبر 5  في مؤرخ 2018   لسنة 7 عدد قرار
  األول العنوان داخل غعتماد بتحويل يتعلق

 بتاريخ اإلستثنائية ورتهد في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 كما األول العنوان داخل إعتمادات تحويل على 2018 أكتوبر 27
  :يلي

 -2   خصوصية معدات وصيانة لتعهد إعتماد تحويل -1
 لتوزيع الوطنية الشركة تجاه متخلدات لخالص إعتماد تحويل
  البترول

  بلدية رئيس

  القابسي  األزهر

 2018 جوان 22  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد مداوالت
  البلدية لرئيس بالتفويض يتعلق

 لرئيس صالحيات تفويض على البلدي المجلس أعضاء صادق
 لسنة 29 عدد األساسي القانون من 263 الفصل بمقتضى البلدية

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018
 وتغيير ضبط -1 :يلي بما والمتعلقة نيابته مدة طيلة المحلية
 طبقا البلدية المصالح تصرف في هي التي البلدية األمالك استعمال
 والقيام اإلقتراض قصد التفاوض -2  المجلس، لقرارات

 ما حدود في للغرض الالزمة والترتيبية القانونية باإلجراءات
 المثقلة غير والهبات التبرعات قبول -3  البلدي، المجلس يضبطه
 القانون يمنحها التي حقوقال ممارسة -4  بشروط، أو بنفقات
 إبرام -5  الشفعة، حق ذلك في بما المجاالت مختلف في للبلدية
 البلدي، المكتب مصادقة على عرضها يتم أن على الصلح، مشاريع
 طبقا وتعاون شركة عالقات لعقد أجنبية أطراف مع التفاوض -6 

  .القانون هذا من 42 للفصل

  بلدية رئيس  

  القابسي  األزهر

  ربوحج
  

 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 39 عدد قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 بعنوان  العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة

2019  

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوحجر بلدية تنظم
 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك تقنيال بالسلك أول تقني
 المتعلق 2019 أكتوبر 01 في المؤرخ بوحجر بلدية رئيس قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

2019   

  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  الموالية واأليام 2019 أكتوبر 25 :الترشحات فتح اريخت

   2019 نوفمبر 25 :الترشحات ختم تاريخ

  2019 ديسمبر 25 : المناظرة لجنة إجتماع تاريخ

  بلدية رئيس

  المحمدي  الوهاب عبد
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 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوحجر ببلدية يفتح

  2019 سنة بعنوان أول تقني
  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد
  الموالية واأليام 2019 أكتوبر 25 :الترشحات فتح تاريخ
   2019 نوفمبر 25 :الترشحات ختم تاريخ

  بلدية رئيس
  المحمدي  الوهاب عبد

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

 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 41 عدد قرار
 طريق عن شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط يتعلق

 لإلدماج المهنية اإلمتحانات و بالملفات للترقية الداخلية المناظرة
  بوحجر ديةبل لفائدة 2019 سنة بعنوان

 للترقية بالملفات داخلية مناظرات فتح بوحجر بلدية تعتزم
 أكتوبر 01 في المؤرخ بوحجر بلدية رئيس قرار ألحكام وفقا

 شغورها سد المراد الخطط ونوعية عدد بضبط المتعلق 2019
 اإلمتحانات و بالملفات للترقية الداخلية المناظرة طريق عن

  بوحجر بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان لإلدماج المهنية
  : العمومية لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة -1

 وحدد تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة
  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  : العمومية لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة -2
 عدد وحدد أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

  01:ترقيتهم المراد األعوان
  بلدية رئيس

  المحمدي  الوهاب عبد
  

------------------  
 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 42 عدد قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  2019 بعنوان
 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوحجر بلدية تنظم

 وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 2019 أكتوبر 01 في المؤرخ بوحجر بلدية رئيس قرار ألحكام
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فتصر كاتب رتبة
   2019 سنة بعنوان

  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  الموالية واأليام 2019 أكتوبر 25 :الترشحات فتح تاريخ

   2019 نوفمبر 25 :الترشحات ختم تاريخ

  2019 ديسمبر 25 : المناظرة لجنة إجتماع تاريخ

  بلدية رئيس

  المحمدي  الوهاب عبد

  

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

 2019 سبتمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 43 عدد قرار
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوحجر ببلدية يفتح
  2019 سنة نبعنوا تصرف كاتب

  01:ترقيتهم المراد األعوان عدد

  الموالية واأليام 2019 أكتوبر 25 :الترشحات فتح تاريخ

   2019 نوفمبر 25 :الترشحات ختم تاريخ

  بلدية رئيس

  المحمدي  الوهاب عبد

  
  مدنين

  
 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
  إدارة ملحق رتبة

 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 يةالعموم لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة ملحق رتبة

  .مدنين بلدية لفائدة
  بلدية رئيس
  يامنة ابن  المنصف



  509صفحـة   2019 أكتوبر 29 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   13عـــــدد 

 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 2019أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق

 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية يتعلقبضبط
  . تصرف كاتب رتبة

 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  .مدنين بلدية لفائدة

  بلدية رئيس

  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
  .إدارة مستكتب رتبة

 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة تبمستك رتبة

  .مدنين بلدية لفائدة

  بلدية رئيس

  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق
 الى للترقية بالملفات داخليةال المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
  .أول تقني رتبة

 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار
 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة

  .مدنين بلدية

  بلدية رئيس

  يامنة ابن  المنصف

 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس بقرارمن يتعلق
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
  .تقني رتبة

 يتعلق 2019 أتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار
 رتبة الى للترقية بالملفات داخليةال المناظرة تنظيم كيفية بضبط
 بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .مدنين

  بلدية رئيس

  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من بقرار يتعلق
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
  .محلل رتبة

 2019 أكتوبر 14 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار
 الى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق
 العمومية لالدارات االعالمية تقني و محللي بسلك محلل رتبة

  .مدنين بلدية لفائدة

  بلدية سرئي

  يامنة ابن  المنصف

  

  تطاوين
  

 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق
  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية أول تقني

 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 أول تقني رتبة الى للترقية الملفاتب داخلية مناظرة بفتح يتعلق 

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية

  بلدية رئيس

  صويد  بوبكر



  13عــــــدد   2019 أكتوبر 29 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   510صفحــة 

 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية  تقني مساعد
 11/07/2019 في المؤرخ تطاوين ةبلدي رئيس من قرار

 مساعد رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 
  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية  تقني

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

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

 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار
 رتبة الى للترقية فاتبالمل داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية  ادارة مستكتب
 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار

 مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 
  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية  ادارة

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

 2019 جويلة 10  في خمؤر 2019   لسنة 24 عدد قرار
 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق
  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية ادارة ملحق

 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 ادارة ملحق رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 
  2019 ةسن بعنوان تطاوين ببلدية 

  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر

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

 2019 جويلة 10  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق
  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية اعالمية محلل

 11/07/2019 في مؤرخ تطاوين بلدية رئيس من قرار
 محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتحب يتعلق 

  2019 سنة بعنوان تطاوين ببلدية اعالمية
  بلدية رئيس
  صويد  بوبكر



  مالحقال
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