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    القــــرارات
  

    

  

  المحلیة الجماعات

  

  ثابت سیدي

  

 یتعلق 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 بمقرر

  مقــــــــــــــــــــــرر

   عملــــــــة إلنتــــــــداب المھنیــــــة  اإلختبارات تنظیم كیفیة ضبط

 ......................... في مؤرخ ثابت سیدي ــةبلدیــ رئیس من 
 المجموعة من عملة إلنتداب إختبــارات تنظیم كیفیــة بضبط یتعلق

 لسنة 291 عدد الحكومي لألمر تبعا 2019 سنة بعنوان  األولى
 وألیات صیغ بضبط یتعلق2019 مارس 22 في مؤرخ 2019
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب

   ثابـــــــــــت، سیـــــدي بلـــدیــــة یسرئ إن 

  الدستور، على اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــــدد األساسي القانون وعلى
  المحلیـــة، الجماعات بمجلـــة المتعلـــق 2018 مــاي

 4 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون  وعلى
 النصوص جمیع وعلى جھویةال بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

  تممتھ، أو نقحتھ التي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العـام األساسي النظــام بضبـط المتعلــق 1983دیسمـبر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة والجماعات الدولة
   وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى اإلداریـة

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 جویلیــة18 في المـــؤرخ  1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
   .ثابــــــــت سیدي لبلدیـــــــــة المحدث 1967

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر علىو 
 ضبطو القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

  إحتسابھا، كیفیة

 دیسمبر 18في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
   عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط والمتعلــق  1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .اإلداریــــة

 ـــارإختب بفتح المتعلق.................... في المؤرخ المقرر وعلى
 سیدي بلدیة لفائدة  األولــــــــــى الوحدة من عملــة إلنتداب مھني
  .ثابت

 5  بتاریخ علیھ المصادق البلـــــدي اإلطـــــار قانـــون وعلى
  ،2016 دیسمبر

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
  ،2018 جوان 28 بتاریخ المنعقدة ثابت بسیدي

  : یـــلـي ما قـــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصــل
 لألمر تبعا  األولى الوحدة من عملة إلنتداب باإلختبارات

 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة  291 عدد الحكومــــــــــي
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق 2019
  .بالبلدیات

 من عملــة إلنتــداب المھنیـــة اإلختبارات تفتح : ياالثان الفصل
   بلدیــة رئیس من بمقـــرارات  األولى الوحــدة

  : التالي الجدول بیانات حسب ثابــــــت سیـــدي

  الخطة             المعني الصنف              العدد

   حراسة عامل                03                  05

  فضالت رافع03                  06            

  جرار سائق                 03                  03

 بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالـث الفصل
  القــــــــــرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس من

  لإلنتداب المعروضة الخطط عدد -

  الترشحـــــات قائمة غلق تاریخ - 

   المھنیة ااإلختبارات فتح ریختا - 

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : االرابع الفصل 
  البلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة
  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى   
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  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -  

  . المناظرة في كةالمشار حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح- 

  .اإلختبارات ومدة محتوى تحدید -   

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب -  

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -  

 المھنیة لإلختبارات المترشحین ملفات تشتمل : الحامس الفصل 
  : على إلیھا المشار لإلنتداب

 المترشح ــــھفیــ یحــدد عادي ورق على مكتـوب ترشح مطلب -
  .إختاره الذي اإلختصاص

 التعریف بطاقة من مجــردة نسخــة  -                     
  .الوطنیة

  .العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة - 

 المترشح إلسم  حامالن البریدي المعلوم خالصا ظرفان -  
  .وعنوانھ

 لىع سنة (40) األربعین المترشح سن یتجاوز ال أن یشترط - 
  الترشحات ختم تاریخ عند األكثر

 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب
 1992 لسنة1551 عدد باألمر إتمامھ تم كما 1982 سبتمبر2

  .1992 أوت 28 في المؤرخ

 مكاتب بأحد ترسیــم شھادة أو فعلیة خدمات إنجاز تثبت شھادة -
  الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب بصفة القانونیة نالس تجاوز
 ھذه مدة لطرح الترشحات  قائمـــة  الختم تاریخ في أشھر ثالثة من

  باألمر، للمعني القصوى القانونیة السن من الخدمات

 ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة -
  تتوفر المترشح أن تثبت اشھر

 بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة ؤھالتالم فیھ
   عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب

  للصحة،

   سیاقة رخصة من نسخة -

   والدة مضمون -

  لألبناء والدة مضامین -

 مرفوقة المھني لإلختبار الترشح مطالب تودع : السادس الفصل
 بالعنوان للبلدیة مركزيال الضبط بمكتب مباشرة المطلوبة بالوثائق

 طریق عن أو "2020 ثابت سیدي بلدیة النخیل شارع " : التالي

 المحدد األجــل بعد یرد مطلب كل ویرفض الوصول مضمون البرید
  .القرار ھذا من 5 بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو

 ةالمشارك حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :  السابع الفصل
 وبإقتراح  البلدیة رئیس قبـــــــل من نھائیـــة بصفة المناظرة في
  . المناظرة لجنة من 

 ھذا من الرابع بالفصل إلیھا المشار اللجنة تتولى : الثامن الفصل 
 العملة في قائمة  وإعداد علیھا المعروضة الملفات تقییم المقرر

  : التالي المعیار حسب إنتدابھم المقترح

   العــــــــــدد                                       المعیار

   نقطة                        20 العمــــــــــــــــــر

  نقاط  10                         التعلیمي المستوى

  نقطة                         4  العائلیــــة الحالــة

  نقاط               30 السیاقة رخصة أقدمیة

  : التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند

  النقاط عدد                                      العمر

                    20        سنة 30 إلى سنة 18 من

           10 سنــــــــــــــــة 30 من أكثـــــــر

  النقاط عدد                        التعلیمي المستوى

  10                        اساسي/ــــــويثانــــ

                                5                           إبتدائــــــي
       

  اإلجتماعیة الحالة                            النقاط عدد

   أعـــــــزب10                                      

   متــــــزوج20                                   

  أبناء ولھ متزوج 40                                 

  

  : كالتالي العدد إحتساب یقع للسواق بالنسبة

  النقاط عدد                  سیاقة رخصة على الحصول أقدمیة

  30                                           سنوات 2 من اكثر

                                                     10           سنتین 2

  : التاسع الفصل

 6 حدود في التطبیقي اإلختبار إلجراء المترشحین دعــــوة یتم *
   المفتوحة الخطط عدد مرات
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 وفقا للمترشحین التفاضلي الترتیب حسب وذلـــك للتناظــــر
 تعطى ینالمترشح بین التســــــاوي حالة في الشخصي لمجموعھم

  .سنا لألكبر األولویة

   :العاشر الفصل

 تطبیقیة إختبارات إلى األولى بالوحدة لإلنتداب المترشحون یخضع*
 كل إلى إسناد اإلختبار إجراء على المشرفـــة اللجنـة وتتولـــى

  .(20) عشرین إلى (0) من مرقم عدد مترشح

 حسب انھائی المقبولین المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى*
 التطبیقي اإلختبار لمعدل طبقا النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح

  : األصلیة القائمة- أ

 الجدارة ترتیب حسب نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تتضمن
 عدد حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا

  .للتناظر المعروضة الخطط

   : التكمیلیة القائمة -ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد
 عند اإلدارة لتمكین األصلیــــة بالقائمــــة المسجلین المترشحین

 یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین یتم تعویض من اإلقتضاء
  .عملھم بمراكز

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :11 الفصل
 من عملة إلنتداب الخارجیة المناظــرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة رئیس قبل من األولى الوحدة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة البلدیة رئیس یقوم : 12 الفصل
 أجل إنقضاء وبعد .ملھمع بمراكز لإللتحـاق بھا المسجلین وإستدعاء

 بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما ثالثون
 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة،
 بمراكز اإللتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة

 رافضین یعتبرون أو یوما (15)عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم
 ویتم المناظرة في الناجحین المترشحین  قائمة من ویحذفون تسمیةلل

 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم
 أشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي .التفاضلي الترتیب

  األصلیة بالقائمة التصریح التاریخ من تقدیر أقصى على

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 13 الفصل
  .للبلدیة اإللكتروني والموقع

                                                             
  ............: في ثابت سیدي 

  بلدیة سرئی
  الطرودي  محجوب

 یتعلق 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
ثابـــت مؤرخ  سیــــــدي ــةبلدیـــــ رئیس من مقـــــرر

 14 عــدد النتداب مھنیة اختبارات بفتح یتعلق......................
 األولى  الوحـدةمـن عامل

  ثابـــــت، سیـــــدي بلدیـــــــــــة رئـیس إن  

 عــدد األساسي القانون على   الدستـــــــــور، على إطالعھ بعد  
 المتعلــق 2018 ــايم 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29

   المحلیة، الجماعات بمجلـــــــــة

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العـام األساسي النظـــام بضبـط المتعلــق 1983دیسمـبر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة والجماعات الدولة
 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى اإلداریـة
 23  فــــــــــــي المــــؤرخ 2011 لسنة 89 عـــــــــــدد المرسوم
  2011سبتمبر

 جویلیة18 في المـؤرخ 1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى 
 ثابـت سیدي لبلدیـة المحدث 1967

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى 
 بسلك الخاص ساسياأل النظـام بضـبـط والمتعلــق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
 .اإلداریــــة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى 
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسـات المحلیة والجماعات الدولة عملة
 جلسة محضر وعلى               .التأجیر ومستویات ــــةاإلداریـ
 المنعقدة ثابـــت بسیدي البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب
  2018 جوان 28 بتاریـخ

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

  اتبالبلدی والترسیم

  2019 لسنة ثابت سیدي بلدیة میزانیة وعلى

 :یـــلـي ما قـــرر.

 من عملــــة إلنتداب مھنیـــــة إختبـــارات تفتـح : األول الفصــل
 :التالي الجدول بیانات حسب األولــى الوحـــدة

   العدد             الصنف                  الخطة 

  05                03             حراسة عامل

   06                                   فضالت رافع

       03                                    جرار سائق 



 

  1287صفحـة   2019 ديسمبر 13 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   25عـــــدد 

 یــوم ثابـت سیدي ببلدیــة المھنیة اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل 
 یقع : الثالث الفصل .الموالیة واألیام .............................

   .................................. یـوم الترشحات قائمة ختم
 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل 

                               .للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة
   : في ثابت سیدي            

                                                           
 مـؤرخ ثابـت سیــــــدي بلدیـــــــة رئیس منمقرر  

 إلنتداب مھنیة إختبارات بفتح یتعلــق.............................فـــي
  األولى  الوحـدة  مـن عامل 14 عــدد

 ثابـــــت، سیـــــدي بلدیـــــــــــة رئـیس إن

 الدستـــــــــور، على إطالعھ عدب 

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــدد األساسي القانون على
 المحلیة، الجماعات بمجلـــــــــة المتعلــق 2018

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 ألعوان العـام األساسي النظـــام بضبـط المتعلــق 1983دیسمـبر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة والجماعات الدولة
 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى داریـةاإل

بر سبتم23   فـي المــــؤرخ 2011 لسنة 89 عـــــــــــدد المرسوم
2011.  

 جویلیة18 في المـؤرخ 1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
 ثابـت سیدي لبلدیـة المحدث 1967

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط والمتعلــق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
 اإلداریــــة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات عمومیـةال والمؤسسـات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  التأجیر ومستویات اإلداریـــــة

 البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
 األمر وعلى 2018 جوان 28  بتاریـخ المنعقدة ثابـــت بسیدي

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي
  بالبلدیات رسیموالت والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق 
  2019ت لسنة ثابت سیدي بلدیة میزانیة وعلى 

 :يیـــلـ ما قـــرر

 من عملــــة إلنتداب مھنیـــــة إختبـــارات تفتـح : األول الفصــل
  :التالي الجدول بیانات حسب األولــى الوحـــدة

  العدد               الصنف                        الخطة 

                         05           03                          حراسة عامل

 06                                          فضالت رافع 

          03                                            جرار سائق 

 یــوم ثابـت سیدي ببلدیــة المھنیة اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل 
 الموالیة واألیام  ردیسمب5.

  2019 نوفمبر5 یـوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل .
 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل  

                               .للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة
   …………………………: في ثابت سیدي            

  بلدیة رئیس
  الطرودي  وبمحج

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 4  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
  بمقرر

 یتعلق …………   في مؤرخ ثابت سیدي بلدیـــة رئیس مقرر من
 األولى الوحدة من عملة إلنتداب المھنیة اإلختبـارات لجنـة بتركیب

 2019 سنة بعنـــوان ثابت سیدي ببلدیة

         بــــت،ثا سیــدي بلدیـــــة رئــــیس إن 

  الدستور، على اإلطالع بعد

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسـي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلـــــة المتعلـــق 2018

 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عـــدد القانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظام بضبـط المتعلق 1983دیسمبـــر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة ماعاتوالج الدولة
  تممتھ، أو نقحتھ التــي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 جویلیــة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عدد األمر وعلى
   ثابــت، سیـــــدي لبلدیــة المحدث 1967

 دیسمبر 18ي ف المؤرخ 1998 لسنة  2509 عدد األمر وعلى 
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظــــام بضبط المتعلــق 1998

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 إختبــارات بفتــح المتعلق..................في المؤرخ المقرر وعلى

 ثابت سیدي ببلدیة األولى الوحدة مـــن عملــــة إلنتـــــداب مھنیــة
  2019سنة  بعنوان



 

  25عــــــدد   2019 ديسمبر 13 ––المحلیة الجريدة الرسمیة للجماعات   1288صفحــة 

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة ضرمح وعلى
  2018  جوان 28 بتاریـــخ المنعقـــدة ثابــــت بسیدي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

 بالبلدیات والترسیم

 حول 2019 رسبتمب 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور وعلى 
 والترقیة اإلنتداب وألیات بضبطصیغ المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة

 بالبلدیات، والترسیم

 نوفمبر 14 بتاریخ 10746 عدد أریانة والي السید مراسلة وعلى 
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة  األحكام تطبیق حول  2019

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة

  ــــيیلــ ما قــــــرر

 ثابت سیدي ببلدیة  المھنیة اإلختبارات لجنة تتركب :األول الفصـل
  : السادة من األولى بالوحدة عملة إلنتداب

   اللجنة رئیس              ینوبـھ من أو البلدیة رئیس* 

   عضو        ةالعام ـةبالكتاب المكلف أو العام الكاتب*

  عضو       ـةالبشریـ الموارد في بالتصرف المكلف*

  ضوع     عالیة كفاءة ذو عامل أو مختص تقني إطار*

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :الثانـي الفصل    
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القـــرار ھذا یشملھم لم آخرین
 بصفة أو المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة أو للجنة

  .مالحظ

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: لثالثا الفصل
  .للبلدیة اإللكتروني والموقع

 المھني اإلختبار لجنة تركیبة مقرر  أحكام تلغى : الرابع الفصل
   لفائـــتدة األولى الوحدة من عملة  إلنتداب

 سبتمبر 26 في المؤرخ 2019 سنة بعنوان ثابت سیدي بلدیة
  .1772 عدد تحت  2019

                                   

  بلدیة رئیس
  الطرودي  محجوب

  

 یتعلق 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 الوحـدة من عامل 14 عــدد النتداب مھنیة اختبارات بفتح بمقرر
  .األولى

    فـــــــي مـؤرخ ثابـــــت سیــــــدي بلدیـــــــة رئیس من مقــــرر
     یتعلــق .…………

  األولى من الوحـدة عامل 14 عــدد إلنتداب مھنیة إختبارات بفتح

   ثابـــــت، سیـــــدي بلدیـــــــــــة رئـیس إن

  الدستـــــــــور، على إطالعھ بعد

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــدد األساسي القانون على
       ة،المحلی الجماعات بمجلـــــــــة المتعلــق 2018

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العـام األساسي النظـــام بضبـط المتعلــق 1983دیسمـبر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة والجماعات الدولة
 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى اإلداریـة
 سبتمبر 23 في  المــــؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المرسوم
2011.   

 جویلیة18 في المـؤرخ 1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
    ثابـت سیدي لبلدیـة المحدث 1967

  دیسمبر  18في المؤرخ 1998 لسنة  2509 عدد األمر وعلى
 عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط والمتعلــق 1998
 الصبغة ذات العمومیة توالمؤسسا المحلیة والجماعات الدولة

   .اإلداریــــة

  دیسمبر  18في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و 
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلقو   1998
 الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسـات المحلیة والجماعات الدولة

   .التأجیر ومستویات اإلداریـــــة

 البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
 2018 جوان 28بتاریـخ المنعقدة ثابـــت بسیدي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلي
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

 بالبلدیات والترسیم

  .2019 لسنة ثابت سیدي بلدیة میزانیة وعلى

  : یـــلـي ما قـــرر

 من عملــــة إلنتداب مھنیـــــة إختبـــارات تفتـح : األول الفصــل
  : التالي الجدول بیانات حسب األولــى الوحـــدة

   العدد                     الصنف                الخطة

  05                       03            حراسة عامل

                              06 فضالت رافع

                                       03 جرار سائق

  

 یــوم ثابـت سیدي ببلدیــة المھنیة اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل 
  .الموالیة واألیام .............................



 

  1289صفحـة   2019 ديسمبر 13 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   25عـــــدد 

 یـوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل 
..................................  

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : ابعالر الفصل
   .للبلدیة اإللكتروني والموقع

  : في ثابت سیدي                                          

 مـؤرخ ثابـــــت سیــــــدي بلدیـــــــة رئیس رمن مقــــــــــــــــــــــر
 14 عــدد إلنتداب مھنیة تإختبارا بفتح یتعلــق ..………  فـــــــي

    .األولى ن الوحـدةم عامل

   ثابـــــت، سیـــــدي بلدیـــــــــــة رئـیس إن

  الدستـــــــــور، على إطالعھ بعد

 مــاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــدد األساسي القانون على
       المحلیة، الجماعات بمجلـــــــــة المتعلــق 2018

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 ددع القانون وعلى
 ألعوان العـام األساسي النظـــام بضبـط المتعلــق 1983دیسمـبر12

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة والجماعات الدولة
 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى اإلداریـة
 2011 سبتمبر 23 فـي المــــؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المرسوم

 جویلیة18 في المـؤرخ 1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
 عدد األمر وعلى       .ثابـت سیدي لبلدیـة المحدث 1967
 والمتعلــق 1998دیسمبر18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509

 والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط
  .ـــةاإلداریـ الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیـة والمؤسسـات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .التأجیر ومستویات اإلداریـــــة

 البلـــدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى 
  2018 جوان 28 خ بتاریـ المنعقدة ثابـــت يبسید

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

    . بالبلدیات والترسیم

  .2019 لسنة ثابت سیدي بلدیة میزانیة وعلى

  : یـــلـي ما قـــرر

 من عملــــة إلنتداب مھنیـــــة اتإختبـــار تفتـح : األول الفصــل
  : التالي الجدول بیانات حسب األولــى الوحـــدة

   العدد                  الصنف                        الخطة

  05                                     03حراسة عامل

  06                                            فضالت رافع

  03                                               رجرا سائق

 یــوم ثابـت سیدي ببلدیــة المھنیة اإلختبارات تجرى : الثاني الفصل 
  .الموالیة واألیام  دیسمبر5

  2019 نوفمبر  5یـوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل 

 المحلیة اتللجماع الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
   .للبلدیة اإللكتروني والموقع

  : في ثابت سیدي   

  بلدیة رئیس
  الطرودي  محجوب

  

  

 یتعلق 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 النتداب المھنیــــــة  االختبارات تنظیم كیفیة ضبط بمقـــرر

  عملــــــــة

 النتداب ةالمھنیــــــ االختبارات تنظیم كیفیة ضبط مقـــــرر
   عملــــــــة

 في مؤرخ ثابت سیدي بلدیــــة رئیس من
 إختبــارات تنظیم كیفیــة بضبط یتعلق ...........................

 لألمر تبعا 2019 سنة بعنوان  األولى المجموعة من عملة إلنتداب
  2019 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة نتداباإل وألیات صیغ بضبط یتعلق

   ثابـــــــــــت، سیـــــدي بلـــدیــــة رئیس إن 

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــــدد األساسي القانون وعلى 
  المحلیـــة، الجماعات بمجلـــة المتعلـــق 2018 مــاي

 4 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون  وعلى
 النصوص جمیع وعلى الجھویة بالمجالس المتعلق 1989 فیفري

  تممتھ، أو نقحتھ التي

 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 ألعوان العـام األساسي النظــام بضبـط المتعلــق 1983دیسمـبر12



 

  25عــــــدد   2019 ديسمبر 13 ––المحلیة الجريدة الرسمیة للجماعات   1290صفحــة 

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة والجماعات الدولة
   وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـوص جمیع وعلى اإلداریـة

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 جویلیــة18 في المـــؤرخ  1967 لسنة 227 عـدد األمر وعلـى
   .ثابــــــــت سیدي لبلدیـــــــــة المحدث 1967

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 وضبط القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط متعلقال 2006

  إحتسابھا، كیفیة

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظـام بضـبـط والمتعلــق 1998دیسمبر18

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .اإلداریــــة

 إختبـــار بفتح المتعلق.................... في المؤرخ المقرر وعلى
  .ثابت سیدي بلدیة لفائدة األولــى الوحدة من عملــة إلنتداب مھني

 5  بتاریخ علیھ المصادق البلـــــدي اإلطـــــار قانـــون وعلى
  ،2016 دیسمبر

 البلدي للمجلس المنتخبین األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
  ،2018 جوان 28 ریخبتا المنعقدة ثابت بسیدي

  : یـــلـي ما قـــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصــل
 الحكومي لألمر تبعا  األولى الوحدة من عملة النتداب باالختبارات

 یتعلق 2019 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة  291 عدد
  .دیاتبالبل والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط

 من عملــة إلنتــداب المھنیـــة اإلختبارات تفتح : االثاني الفصل 
 ثابــــــت سیـــدي بلدیــة رئیس من بمقـــرارات  األولى الوحــدة

  : التالي الجدول بیانات حسب

  الخطة             المعني الصنف             العدد  

   حراسة عامل                          03                      05

  فضالت رافع                                                    06

  جرار سائق                                                      03

 بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالـث الفصل
  رالقــــــــــرا ھذا ویضبط البلدیة رئیس من

  لإلنتداب المعروضة الخطط عدد-

  الترشحـــــات قائمة غلق تاریخ. 

   المھنیة ااإلختبارات فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : االرابع الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى البلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

  : بالخصوص

  .اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

  . المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح -

  .اإلختبارات ومدة محتوى تحدید -

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 المھنیة لإلختبارات المترشحین ملفات تشتمل : الخامس الفصل
  : على لیھاإ المشار لالنتداب

 المترشح فیــــــھ یحــدد عادي ورق على مكتـوب ترشح مطلب -
  .إختاره الذي اإلختصاص

  .الوطنیة التعریف بطاقة من مجــردة نسخــة -

  .العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة  

  .وعنوانھ المترشح إلسم  حامالن البریدي المعلوم خالصا ظرفان -

 على سنة (40) األربعین المترشح سن یتجاوز ال أن یشترط -
  الترشحات ختم تاریخ عند األكثر

 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر أحكام وفق تحتسب
 1992 لسنة 1551 عدد باألمر إتمامھ تم كما 1982 سبتمبر2

  .1992 أوت 28 في المؤرخ

 مكاتب بأحد ترسیــم شھادة أو فعلیة خدمات إنجاز تثبت شھادة -
 طالب بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح النسبةب التشغیل
 الختم تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمـــة 
  باألمر، للمعني القصوى

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

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

   سیاقة رخصة من نسخة -

   والدة مضمون -

  لألبناء والدة مضامین  -

 مرفوقة المھني لإلختبار الترشح مطالب تودع : السادس الفصل
 بالعنوان للبلدیة المركزي الضبط بمكتب مباشرة لمطلوبةا بالوثائق
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 طریق عن أو "2020 ثابت سیدي بلدیة النخیل شارع " : التالي
 المحدد األجــل بعد یرد مطلب كل ویرفض الوصول مضمون البرید

  .القرار ھذا من 5 بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو

 المشاركة حق لھم المخول مترشحینال قائمة تضبط :  السابع الفصل
 وبإقتراح  البلدیة رئیس قبـــــــل من نھائیـــة بصفة المناظرة في
  . المناظرة لجنة من 

 ھذا من الرابع بالفصل إلیھا المشار اللجنة تتولى : الثامن الفصل 
 العملة في قائمة وإعداد علیھا المعروضة الملفات تقییم المقرر

  : التالي المعیار بحس إنتدابھم المقترح

   العــــــــــدد                                        المعیار

   نقطة                        30 العمــــــــــــــــــر

  نقاط                         10 التعلیمي المستوى

  نقطة                    60 العائلیــــة الحالــة

  نقاط               20 السیاقة رخصة أقدمیة

  : التالي بالجدول مبین ھو ما حسب النقاط وتسند

  النقاط عدد                                           العمر

  20                          سنة 30 إلى سنة 18 من

  10                  سنــــــــــــــــة 30 من أكثـــــــر

  النقاط عدد                         التعلیمي المستوى

  10                یعادلھ ما او اساسي/ثانـــــوي

  5                                                             إبتدائــي

  اإلجتماعیة الحالة                       النقاط عدد

   أعـــــزب10                              

   متـــزوج20                              

  أبناء ولھ متزوج                              40

  : كالتالي العدد إحتساب یقع للسواق بالنسبة

  النقاط عدد               سیاقة رخصة على الحصول أقدمیة

  30                                         سنوات 2 من أكثر

                                                  10          سنتین 2

  : التاسع الفصل

 6 حدود في التطبیقي اإلختبار إلجراء المترشحین دعــــوة یتم *  
 الترتیب حسب وذلـــك للتناظــــر المفتوحة الخطط عدد مرات

 التســــــاوي حالة في الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین التفاضلي
  .سنا لألكبر األولویة تعطى المترشحین بین

   : العاشر الفصل

 إختبارات إلى األولى بالوحدة لإلنتداب المترشحون یخضع  * 
 إلى إسناد اإلختبار إجراء على المشرفـــة اللجنـة وتتولـــى تطبیقیة

  .(20) عشرین إلى (0) من مرقم عدد مترشح كل

 حسب ھائیان المقبولین المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى *  
  النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

 الذین المترشحین في قائمتین وتقترح التطبیقي اإلختبار لمعدل طبقا
  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن

  : األصلیة القائمة- أ

 الجدارة ترتیب حسب نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تتضمن
 عدد حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا

  .للتناظر المعروضة الخطط

   : التكمیلیة القائمة -ب

 عدد من تقدیر أقصى على %50 حدود في القائمة ھذه إعداد
 عند اإلدارة لتمكین األصلیــــة بالقائمــــة المسجلین المترشحین

 یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین یتم تعویض من اإلقتضاء
  .عملھم بمراكز

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :11 الفصل
 من عملة إلنتداب الخارجیة المناظــرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة رئیس قبل من األولى الوحدة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة البلدیة رئیس یقوم : 12 الفصل
  .عملھم راكزبم لإللتحـــاق بھا المسجلین وإستدعاء

 تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما ثالثون أجل إنقضاء وبعد
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح
 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15)عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحاق
 الناجحین المترشحین  قائمة من ویحذفون للتسمیة ضینراف یعتبرون

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

 من تقدیر أقصى على أشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  األصلیة بالقائمة التصریح التاریخ

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 13 الفصل
  .للبلدیة اإللكتروني والموقع

                                                             
  ............: في ثابت سیدي 

                                                                 

  بلدیة رئیس
  الطرودي  محجوب
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 یتعلق 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 6 ددع قرار
 ..……..…… في مؤرخ ثابت سیدي بلدیـــة رئیس من بمقرر

 الوحدة من عملة إلنتداب المھنیة اإلختبـارات لجنـة بتركیب یتعلق 
  .2019 سنة بعنـــوان ثابت سیدي ببلدیة األولى

         ثابــــت، سیــدي بلدیـــــة رئــــیس إن

  الدستور، على العاإلط بعد 

 مـاي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسـي القانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلـــــة المتعلـــق 2018

 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عـــدد القانون وعلى 
 ألعوان العام األساسي النظام بضبـط المتعلق 1983دیسمبـــر12

 الصبغة ذات العمومیة توالمؤسسا المحلیة والجماعات الدولة
  تممتھ، أو نقحتھ التــي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 جویلیــة 18 في المؤرخ 1967 لسنة 227 عدد األمر وعلى
   ثابــت، سیـــــدي لبلدیــة المحدث 1967

 1998 دیسمبر  في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة سلكب الخاص األساسي النظــــام بضبط المتعلــق

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 إختبــارات بفتــح المتعلق..................في المؤرخ المقرر وعلى
 ثابت سیدي ببلدیة األولى الوحدة مـــن عملــــة إلنتـــــداب مھنیــة
  .2019 سنة بعنوان

 البلدي للمجلس تخبینالمن األعضاء تنصیب جلسة محضر وعلى
  2018 جوان 28 بتاریـــخ المنعقـــدة ثابــــت بسیدي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط یتعلق  2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد المنشور وعلى
 والترقیة اإلنتداب وألیات صیغ بضبط المتعلقة حكاماأل تطبیق كیفیة

  بالبلدیات، والترسیم

 نوفمبر 14 بتاریخ 10746 عدد أریانة والي السید مراسلة وعلى
  األحكام تطبیق حول 2019

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة

  یلــــــي ما قــــــرر

 ثابت سیدي ببلدیة  المھنیة اإلختبارات نةلج تتركب :األول الفصـل
  : السادة من األولى بالوحدة عملة إلنتداب

   اللجنة رئیس          ـھینو من أو البلدیة رئیس* 

  عضو     ـةالعام ـةبالكتاب المكلف أو العام الكاتب *

  عضو      البشریـــــــة الموارد في بالتصرف المكلف*

  عضو      عالیة كفاءة وذ عامل أو مختص تقني إطار*

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن :الثانـي الفصل 
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القـــرار ھذا یشملھم لم آخرین
 بصفة أو المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة أو للجنة

  .مالحظ

 المحلیة للجماعات لرسمیةا بالجریدة القرار ھذا ینشر: الثالث الفصل
  .للبلدیة اإللكتروني والموقع

 المھني اإلختبار لجنة تركیبة مقرر  أحكام تلغى : الرابع الفصل
 بعنوان ثابت سیدي بلدیة  دةلفائـ األولى الوحدة من عملة  إلنتداب

  .1772 عدد تحت 2019 سبتمبر 26 في المؤرخ 2019 سنة

     

                                

  بلدیة رئیس
  الطرودي  محجوب

  

  المنستیر

  

 تعـییــن بقـــرار یتعلق 2018 جویلة 25  في مؤرخ قرار
  .سـقــانــص دائـــرة رئـیســة خلـیـفـــة إشــراف السـیــدة 

 عضــوة خـلـیـفـــة إشــراف السـیــدة تعـییـن : ّاألول الفصـل
 لـدائـرة رئیـســا صفـةب المنسـتیــر، لبـلـدیّــة البـلـدي المجلــس
   .سقـانــص

 تـاریـخ مــن ابـتـداء القـرار بھــذا العمـل یجـري : الثاني الفصـل
  .إمـضائــھ

                   

  بلدیة رئیس        
  مرزوق  المنذر

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 8  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار
 مـدیـر وكاھیـة ستشـارم متصـرف) دغـیـم لمیـاء السیـدة بتعییــن
 مكونـات ّسجـل لمكتـب رئیسـة(الثـقافـي للعمـل الفرعیـة اإلدارة

 ومكونـات المتساكنیـن وتسـاؤالت آراء وسجـل المدنـي المجتمـع
  عنھـا واإلجابـات المدنـي المجتمـع

 مستشـار متصـرف دغـیـم لمیـاء السیـدة تعییــن : األول الفـــصــل
 ّسجـل لمكتـب رئیسـة الثـقافـي للعمـل الفرعیـة اإلدارة مـدیـر وكاھیـة

 المتساكنیـن وتسـاؤالت آراء وسجـل المدنـي المجتمـع مكونـات
 رحـاب السیـدة وتكـون عنھـا واإلجابـات المدنـي المجتمـع ومكونـات
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 الكـاتــب : الثاني الفـــصــل .لھـا نائبـة تصـرف كاتـب بـوراوي
ّ العــام            .القــرار بھــذا جــاء مـا بتـنـفیــذ مكـلـف ـةللبـلـدی

                                              

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  الزیت ساقیة

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
  الزیت ساقیة لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال بتنقیح یتعلق بقرار

 حسب الزیت ساقیة لبلدیة العمرانیة التھیئة مثال ینقح :األول فصلال
 المصاحبة األراضي باستعمال المتعلقة العمرانیة والتراتیب المثال

  .القرار لھذا

 التھیئة مثال نطاق في إنجازھا المقرر األشغال تعتبر :الثاني الفصل
  .عمومیة مصلحة ذات الزیت ساقیة لبلدیة العمرانیة

 بالفصل إلیھا المشار العمرانیة والتراتیب المثال یعلق :ثالثال الفصل
 المثال على المصادقة قرار وینشر الزیت ساقیة بلدیة بمقر األول

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة المذكور

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب :الرابع الفصل

                                                          

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
  2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 جانفي 13 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني 
2019 .  

  . بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   . 2019 دیسمبر 13 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلوش  الكم
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