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  ــمیةرســ الـجریدةال
  لیةــحــ المــجماعــاتلل

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  
المحلیة الجماعات

ھیشر دوار

 كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
............................................تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
.........................................ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة الماظرة

عروس بن
.........................رقیاتبالت يتعلق 2019 سبتمبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

مشارقة بئر
 كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 .............................................................بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

 كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

.............................................................بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
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 كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

............................................. . بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
............................................................ بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

 مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة
 ..……………… .............................................................بئرالمشارقة بلدية لفائدة

 مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

. .…… .............................................................بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة
 مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة
……………………………………………………بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة

 إمتحان بفتح بیتعلق يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
. ...........................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

 بضبط يتعلق يتعلق بقرار يتعلق 2019 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظیم كیفیة

 ................................................بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
مدين زھرة

 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
…………………………………………………………السلطة بتفويض يتعلق 2018

 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
…………………………………………………………السلطة بتفويض يتعلق 2018

 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار
...............................................................................السلطة ويضبتف يتعلق 2018

 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 7 عدد قرار
...............................................................................السلطة بتفويض يتعلق 2018

 للمجلس الداخلي بالنظام يتعلق 2018 سبتمبر 21  في مؤرخ 2018   لسنة 8 عدد قرار
.............................................................................................مدين بزھرة البلدي

سوسة
 البلدية المعالیم بضبط علقيت 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد قرار

......................................................................بسوسة الدواب سوق على الموظفة
 البلدية المعالیم بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 37 عدد قرار

...................................................بسوسة للدواب الألسبوعیة السوق على الموظفة
 بلدية بین بالتنسیق يتعلق 2019 ديسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار

................................................................الفساد لمكافحة الوطنیة الھیئة و سوسة
والثريات القصیبة

...بالبلدية خاص شعار باحداث يتعلق 2019 أفريل 4  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
المنستیر

 السـیـد تعـییــن بقـــرار يتعلق 2018 جويلة 25  في مؤرخ 2018   لسنة 25 عدد قرار
 .........................................الغربیة) الثانیــة المـدينـة دائـرة رئـیــس البــحــوري ريــاض
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رةالمنا بنبلة
 أكتوبر 17 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفــات الداخلیة المنــاظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
.............................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 أكتوبر 17 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 أكتوبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2019

2019…………… سنة بعنوان المنــارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 نوفمبر 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 13  في مؤرخ 2019   ةلسن 7 عدد قرار

 كاتب رتبة في 9و 8 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج المھني امتحان بفتح يتعلق 2019
 بعنوان المنــــارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2019..…………………………………………………………………………ة سن
 نوفمبر 13 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار

 المنتمین العملة إلدمــاج المھني االمتحــان وبرنــامج تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
..العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصنــاف

 نوفمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفـات الداخلیة المنــاظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019

......................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
 نوفمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد رارق

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2019
2019……………… سنة بعنوان المنـارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

فارسي منزل
.....الخطط عدد ضبط بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

.............................................................................................................................قـــــالحــــــــــالم
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  
  ھیشر دوار

  

 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 المناظرة كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 

  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفاتت داخلیة مناظرة شرھی دوار ببلدية يفتح
  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

  خطة 02 عدد ترقیتھا المراد الخطط عدد

  03/01/2020 الترشحات ختم تاريخ

  2020 فیفري 17 المناظرة اجراء تاريخ

  بلدية رئیس
  غربي  مختار

  

 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 الداخلیة الماظرة كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019

  ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات

 بالملفات  داخلیة مناظرة ھیشر دوار ببلدية يفتح
  ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة

  واحدة خطة 01 عدد ترقیتھا المراد الخطط عدد

  03/01/2020 الترشحات ختم تاريخ

  2020 فیفري 17 المناظرة اجراء تاريخ

  بلدية رئیس
  غربي  مختار

  

  عروس بن

 2019 سبتمبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  بالترقیات يتعلق

   لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح يتعلق

  بلدية رئیس
  المزوغي  دمحم

  

  مشارقة بئر

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات خلیةالدا
 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

   بئرالمشارقة

   بئرالمشارقة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر ىوعل
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 مؤرخال 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27 في

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

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

  . لبلدياتبا والترسیم والترقیة

  يلــي مـــا ّقــــرر

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

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن -: 2 الفصل
 تقنيال بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 في المترسمون التقنیون العمومیة  لإلدارات المشترك

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

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح - : 3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان
  . سواھم

   : القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -     

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ -     

   المناظرة، لجنة إجتماع تاريخ -     

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص -      
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
   ينوبه، من أو اإلدارة

 المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -     
  لعمومیة،ا الوظیفة في

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     

 التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ  -     
 من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت ةشھاد أو

 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة أي
  المناظرة، فتح لسنة السابقة

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

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  . اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط - : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة المحلیة

   : خصوصبال اللجنة ھذه وتتولى

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

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  . الغرض في ّالمحددة للمقايیس

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح -     

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى - : 6 الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن ّيعبر
  . لعمله أدائه في

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط - : 7 الفصل
   : يلي كما

  للمترشح، العامة األقدمیة -     

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة -     

  للمترشح، التعلیمي لمستوىا أو الشھائد -     

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

  والمواظبة، السیرة -     

 الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -     
  أعاله، 6 بالفصل إلیه والمشار للمترشح المباشر
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 (0) الصفر بین راوحيت عدد مقیاس كل إلى ويسند
 بالمقايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين

  . المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى - : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان ّتحصل وإذا علیھا ّتحصلالم األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  . ّسنا ألكبرھم األولوية تعطى األقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط - : 9 الفصل
 ةالبلدي رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في

  . المناظرة لجنة من وباقترح المعنیة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر - : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

   

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  بئرالمشارقة

   بئرالمشارقة بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 يف المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

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

  . وأعضائھا

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

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

  يلــي مـــا ّقــــرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -: األول فصلال
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن -: 2 الفصل
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 في المترسمون لتقنیونا العمومیة  لإلدارات المشترك

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

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح - : 3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 دون لیةالمح الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان
  . سواھم

   : القرار ھذا ويضبط            

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -     

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ -     

   المناظرة، لجنة إجتماع تاريخ -     

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة ثائقبالو مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص -      
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
   ينوبه، من أو اإلدارة
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 المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة  -     
  العمومیة، الوظیفة في

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     

 التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ  -     
 من باألمر للمعني ارياإلد الملف خلو تثبت شھادة أو

 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة أي
  المناظرة، فتح لسنة السابقة

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

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح بمطل كل وجوبا ويرفض 
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  . اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط - : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة المحلیة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى           

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

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  . الغرض في ّالمحددة للمقايیس

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح -     

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى - : 6 الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین راوحيت تقییمي عدد
 وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن ّيعبر
  . لعمله أدائه في

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط - : 7 الفصل
   : يلي كما

  للمترشح، العامة األقدمیة -     

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة -     

  للمترشح، تعلیميال المستوى أو الشھائد -     

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

  والمواظبة، السیرة -     

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

 الصفر بین حيتراو عدد مقیاس كل إلى ويسند      
 الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين (0)

  . المناظرة لجنة أعضاء قبل من بالمقايیس

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى - : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان ّتحصل وإذا علیھا لّالمتحص األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 تساوت وإذا       الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون
  . ّسنا ألكبرھم األولوية تعطى األقدمیة ھذه

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط - : 9 الفصل
 لديةالب رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في

  . المناظرة لجنة من وباقترح المعنیة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر - : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

    

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019

 تقني مساعد تبةر إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . بئرالمشارقة بلدية

   بئرالمشارقة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر
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 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس بتسمیة لقالمتع 2016 أوت 27 في

  . وأعضائھا

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

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

  يلــي مـــا ّقــــرر

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

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن -: 2 الفصل
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات

 التقنیون األعوان العمومیة تلإلدارا المشترك التقني
 (5) خمس شرط فیھم ّوالمتوفر رتبھم في المترسمون

 تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات
  . الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح - : 3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 دون المحلیة الجماعة إلى نظربال الراجعین األعوان
  . سواھم

   : القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -     

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ -     

   المناظرة، لجنة إجتماع تاريخ -     

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة بالوثائق بةمصحو

 للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص -      
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
   ينوبه، من أو اإلدارة

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     

 التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ  -     
 من باألمر للمعني اإلداري ملفال خلو تثبت شھادة أو

 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة أي
  المناظرة، فتح لسنة السابقة

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

  تقني،

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل جوباو ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  . اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط - : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة المحلیة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  . الغرض في ّالمحددة للمقايیس

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح -     
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 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى - : 6 الفصل
 (20 - 0) والعشرين الصفر بین راوحيت تقییمي عدد
 وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن ّيعبر
  . لعمله أدائه في

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط - : 7 الفصل
   : يلي كما

  للمترشح، العامة األقدمیة -     

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة -     

  للمترشح، تعلیميال المستوى أو الشھائد -     

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

  والمواظبة، السیرة -     

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

 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند
 بالمقايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين

  . المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى - : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان ّتحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  . ّسنا ألكبرھم األولوية تعطى األقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط - : 9 الفصل
 البلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في
  . المناظرة لجنة من وباقترح عنیةالم

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر - : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019

 رفتص كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . بئرالمشارقة بلدية

   بئرالمشارقة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 13 في المؤرخ 1999 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع

  . 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362

 المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
 الحكومة رئیس یةبتسم المتعلق 2016 أوت 27 في

  . وأعضائھا

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

.  

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

  يلــي مـــا ّقــــرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم - : األول الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن - : 2 الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 والراقنون اإلدارة مستكتبو مومیةالع لإلدارات المشترك
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 (5) خمس شرط فیھم ّوالمتوفر رتبھم في المترسمون
 تاريخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

  . الترشحات ختم

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 دون المحلیة الجماعة إلى النظرب الراجعین األعوان
  . سواھم

   : القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -     

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ -     

   المناظرة، لجنة إجتماع تاريخ -     

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل  
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّمفصل تلخیص -      
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
  . ينوبه من أو اإلدارة

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

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

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     

 التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ  -     
 من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة أو

 األخیرة واتسن (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة أي
  . المناظرة فتح لسنة السابقة

 في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     
 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقیات

  . راقن أو إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  . اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط - : 5 الفصل
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  . الغرض في ّالمحددة للمقايیس

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح -     

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى - : 6 الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 أدائه في انهوإتق بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن ّيعبر

  . لعمله

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى - : 7 الفصل
 للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا

   : التالیة

  للمترشح، العامة األقدمیة -     

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة -     

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد -     

 فیھما ّالمرخص أو المنظمین الرسكلةو التكوين -     
 إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من
   راقن، أو

  والمواظبة، السیرة -     

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

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
 وتضبط المترشح صنف أو رتبة وخصوصیة تتالءم

 أعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة الضوارب
 الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند اللجنة،

  . (20) والعشرين (0)

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى - : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین تیبوتر
 تعطى التساوي حالة وفي علیھا ّالمتحصل األعداد
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 تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولوية
  . ّسنا ألكبرھم األولوية تعطى أقدمیتھم

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط - : 9 الفصل
 البلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في

  . المناظرة لجنة من وباقترح المعنیة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر - : 10 الفصل
   . المحلیة للجماعات

                      

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى ةللترقی

  . بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

 31 يوم بئرالمشارقة بلدية تفتح -: األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2020 جانفي
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 بالنظر لھا الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات
  . سواھم دون

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

 ديسمبر 31 يوم الترشحات ختم تاريخ : 3 الفصل
2019 .  

                        

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق ربقرا يتعلق 2019
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

   بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 31 يوم بئرالمشارقة ببلدية تفتح -: األول الفصل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2020 جانفي
 التقني السلكب تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

 الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  . سواھم دون بالنظر لھا

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

 ديسمبر 31 يوم الترشحات ختم تاريخ : 3 الفصل
2019 .  

                    
  بلدية رئیس 

  الھمادي  حسین
  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   نةلس 7 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

   بئرالمشارقة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 31 يوم بئرالمشارقة بلدية تفتح -: األول الفصل
 بالملفات خلیةدا مناظرة الموالیة واأليام 2020 جانفي
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

 الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  . سواھم دون بالنظر لھا

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

 ديسمبر 31 يوم الترشحات ختم تاريخ : 3 الفصل
2019 .   

                 

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح بیتعلق يتعلق 2019

  . مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

 مھني إمتحان بئرالمشارقة ببلدية يفتح : األول الفصل
   :  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة

   : ثانیةال الوحدة ضمن *

   عملة 06 :الرابـع الصنف الى الثالث الصنف من
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   عملة 09 :الخامس الصنف الى الرابـع الصنف من

   عملة03 : السادس الصنف الى الخامس الصنف من 

   عامل 01:السابع الصنف الى السادس الصنف من

 ببلدية المھني اإلمتحان يجرى : 2 الفصـــل
  . الموالیة ألياموا 2020 جانفي 31 يوم بئرالمشارقة

   . 2019 ديسمبر 31 يوم الترشحات ختم : 3 الفصـل 

            

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

 ديسمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط يتعلق يتعلق بقرار يتعلق 2019

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  . بئرالمشارقة بلدية

   بئرالمشارقة، بلدية رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي
   . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط لمتعلقوا 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

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

  . ائھاوأعض

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

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

  . بالبلديات والترسیم والترقیة

  يلــي مـــا ّقــــرر

 بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظم -: األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن -: 2 الفصل
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 يف المترسمون التقنیون العمومیة  لإلدارات المشترك

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

 المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح - : 3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان
  . سواھم

   : القرار ھذا بطويض

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -     

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ -     

   المناظرة، لجنة إجتماع تاريخ -     

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب : 4 الفصل 
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

   : التالیة بالوثائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة بالحجج ّومدعم ّفصلم تلخیص -      
 بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
   ينوبه، من أو اإلدارة

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

 تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة  -     
  الحالیة، الرتبة في مترشحال

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     



 

  1335صفحـة   2019 ديسمبر 16 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   26عـــــدد 

 التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ  -     
 من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة أو

 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة أي
  المناظرة، فتح لسنة السابقة

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

 غلق تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 الضبط بمكتب التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة
  . اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط - : 5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  . والبیئة المحلیة

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 رشحینالمت قائمة واقتراح الترشحات في النظر -     
  . المشاركة حق لھم ّالمخول

 طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  . الغرض في ّالمحددة للمقايیس

  . قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة إقتراح -     

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى - : 6 الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 وإتقانه وانضباطه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن ّيعبر
  . لعمله أدائه في

 المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط - : 7 الفصل
   : يلي كما

  للمترشح، العامة األقدمیة -     

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة -     

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد -     

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

  والمواظبة، السیرة -     

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

 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند
 بالمقايیس صةالخا الضوارب وتضبط (20) والعشرين

  . المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى - : 8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان ّتحصل وإذا علیھا ّالمتحصل األعداد مجموع

 النقاط من المجموع فسن على مترشحین عدة أو
 ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  . ّسنا ألكبرھم األولوية تعطى األقدمیة

 نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط - : 9 الفصل
 البلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في

  . المناظرة لجنة من وباقترح المعنیة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا نشري - : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

   

  بلدية رئیس
  الھمادي  حسین

  

  مدين زھرة

  

 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 3 عدد قرار
 بتفويض يتعلق 2018 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق

  السلطة

  ،  مدين زھرة بلدية رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  . المحلیة الجماعات

 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون وعلى
 جمیع على و المدنیة الةالح بتنظیم المتعلق 1957

   . تممته او نقحته التي النصوص

 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 االشھاد و باالمضاء التعريف بتنظیم المتعلق 1994 اوت

 عدد بالقانون المتتم و المنقح لالصل النسخ بمطابقة
  . 1999 مارس 01 في المؤرخ 1999 لسنة 19
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 المتعلق 1985 افريل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  . مدين زھرة بلدية بإحداث

 لسنة 40 عدد لالنتخابات العلیا الھیئة قرار على و
 بالتصريح المتعلق و 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018
  . مدين زھرة بلدية النتخابات النھائیة بالنتائج

 مدين بزھرة البلدي المجلس تنصیب محضر على و
   . 2018 جوان 28 في المؤرخ

  : يلـي ما قــرر

 الى مدين زھرة بلدية رئیس فوض : األول الفصل
 البلدية لرئیس األول المساعد العرفاوي نھلة السیدة
 بمطابقة االشھاد و باالمضاء بالتعريف المتعلقة سلطته
  . الزواج عقود ابرام و المدنیة بالحالة و لالصل النسخ

 تاريخ من القرار بھذا العمل يجرى : الثاني الفصل
  . امضائه

  2018 اكتوبر 02 : في مدين ھرةز    

  بلدية رئیس
  المنصوري  سامي

  

 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 4 عدد قرار
 بتفويض يتعلق 2018 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق

  السلطة

  ،  مدين زھرة بلدية رئیس إن   

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  . المحلیة الجماعات

 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون وعلى
 جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق 1957

   . ممتهت او نقحته التي النصوص

 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 االشھاد و باالمضاء التعريف بتنظیم المتعلق 1994 اوت

 عدد بالقانون المتتم و المنقح لالصل النسخ بمطابقة
  . 1999 مارس 01 في المؤرخ 1999 لسنة 19

 المتعلق 1985 افريل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  . مدين زھرة بلدية بإحداث

 لسنة 40 عدد لالنتخابات العلیا الھیئة قرار على و
 بالتصريح المتعلق و 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018
  . مدين زھرة بلدية النتخابات النھائیة بالنتائج

 مدين بزھرة البلدي المجلس تنصیب محضر على و
   . 2018 جوان 28 في المؤرخ

  : يلـي ما قــرر

 الى مدين زھرة بلدية رئیس فوض : األول الفصل
 البلدية لرئیس الثالث المساعد المالكي يوسف السید

 بمطابقة االشھاد و باالمضاء بالتعريف المتعلقة سلطته
  . الزواج عقود ابرام و المدنیة بالحالة و لالصل النسخ

 تاريخ من القرار بھذا العمل يجرى : الثاني الفصل
  . امضائه

                                                                
  2018 اكتوبر 02 : في مدين زھرة    

                                                                
                

  بلدية رئیس
  المنصوري  سامي

  

 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار
 بتفويض يتعلق 2018 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق

  السلطة

  ،  مدين زھرة بلدية رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  . المحلیة الجماعات

 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون وعلى
 جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق 1957

   . تممته او نقحته التي النصوص

 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 االشھاد و باالمضاء التعريف بتنظیم المتعلق 1994 اوت

 عدد بالقانون المتتم و المنقح لالصل النسخ بمطابقة
  . 1999 مارس 01 في المؤرخ 1999 لسنة 19

 المتعلق 1985 افريل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  . مدين زھرة بلدية بإحداث
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 لسنة 40 عدد لالنتخابات العلیا الھیئة قرار على و
 بالتصريح المتعلق و 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018
  . مدين زھرة بلدية النتخابات النھائیة بالنتائج

 مدين بزھرة البلدي المجلس تنصیب محضر على و
   . 2018 جوان 28 في المؤرخ

  : يلـي ما قــرر

 الى مدين زھرة بلدية رئیس فوض : األول الفصل
 رابعال المساعد المديني عمر بن المولدي السید
 و باالمضاء بالتعريف المتعلقة سلطته البلدية لرئیس

 و المدنیة بالحالة و لالصل النسخ بمطابقة االشھاد
  . الزواج عقود ابرام

 تاريخ من القرار بھذا العمل يجرى : الثاني الفصل
  . امضائه

  2018 اكتوبر 02 : في مدين زھرة

                          
                          

  بلدية رئیس     
  المنصوري  سامي

  

 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 7 عدد قرار
 بتفويض يتعلق 2018 أكتوبر 02 في مؤرخ بقرار يتعلق

  السلطة

  ،  مدين زھرة بلدية رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  . المحلیة الجماعات

 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون وعلى
 جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق 1957

   . تممته او نقحته التي النصوص

 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 االشھاد و باالمضاء التعريف بتنظیم المتعلق 1994 اوت

 عدد بالقانون المتتم و المنقح لالصل النسخ بمطابقة
  . 1999 مارس 01 في المؤرخ 1999 لسنة 19

 المتعلق 1985 افريل 23 في المؤرخ األمر وعلى
  . مدين زھرة بلدية بإحداث

 لسنة 40 عدد لالنتخابات العلیا الھیئة قرار على و
 بالتصريح المتعلق و 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018
  . مدين زھرة بلدية النتخابات النھائیة بالنتائج

 مدين بزھرة البلدي المجلس تنصیب محضر على و
   . 2018 جوان 28 في المؤرخ

 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزير السید قرار على و
 اخر بضبط المتعلق 2018 جانفي 02 في المؤوخ 19

 مھندس : الرتبة الغريبي دمحم للسید ادارية وضعیة
  مدين زھرة بلدية عام كاتب : الوظیفیة الخطة ، رئیس

  : يلـي ما قــرر

 الى مدين زھرة بلدية رئیس فوض : األول الفصل
 مدين زھرة بلدية عام كاتب الغريبي دمحم السید

  : الترتیبیة القرارات عدا ما التالیة المیادين في سلطته

 خالنس بمطابقة االشھاد و باالمضاء بالتعريف المتعلقة-
  . الزواج عقود ابرام عدا ما المدنیة بالحالة و لالصل

  . البلدية رئیس قرارات تنفیذ-

 متابعة و البلدية لمیزانیة االولي المشروع اعداد-
  . تنفیذھا

  . الصفقات ملفات اعداد-

  . بالتزود االذون و بالنفقة التعھد اقتراحات اعداد-

  . بلديةال المصالح مختلف بین التنسیق االعوان تسییر-

  . مسكھا و البلدية الدفاتر و السجالت بمختلف العناية-

 تاريخ من القرار بھذا العمل يجرى : الثاني الفصل
  . امضائه

  2018 اكتوبر 02 : في مدين زھرة

                                                                 

  بلدية رئیس
  المنصوري  سامي
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 سبتمبر 21  في مؤرخ 2018   لسنة 8 عدد قرار
 بزھرة البلدي للمجلس الداخلي بالنظام يتعلق 2018

  مدين

 البلدي للمجلس الداخلي النظام على المصادقة تمت
 2018 لسنة الثالثة العادية دورته في مدين بزھرة

  2018 سبتمبر 22 بتاريخ المنعقدة

  بلدية رئیس
  المنصوري  سامي

  

  سوسة

  

 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد قرار
 على الموظفة البلدية المعالیم بضبط يتعلق 2019

  بسوسة الدواب سوق

 الداللة و الوقوف على الموظفة البلدية المعالیم ضبط
  بسوسة للدواب األسبوعیة بالسوق

  بلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

 أكتوبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 37 عدد قرار
 على الموظفة البلدية المعالیم بضبط يتعلق 2019
  بسوسة للدواب الألسبوعیة السوق

 و الوقوف على الموظفة البلدية المعالیم ضبط قرار
  بسوسة للدواب األسبوعیة بالسوق الداللة

  بلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

 ديسمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار
 الھیئة و سوسة بلدية بین بالتنسیق يتعلق 2019
  الفساد لمكافحة الوطنیة

 البلدي المجلس عضو بالحمرة عربیة للسیدة التفويض
 لمكافحة الوطنیة الھیئة و سوسة بلدية بین بالتنسیق

 المبرمة الشراكة اتفاقیات تفعیل على العمل و الفساد
  الطرفین بین

  بلدية رئیس
  خالد اقبال دمحم

  والثريات القصیبة

  

 2019 أفريل 4  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
  بالبلدية خاص شعار باحداث يتعلق

   التونسیة  الجمھورية    

    البیئة و المحلیة الشؤون وزارة

    سوسة  والية         

  الثريات و القصیبة بلدية 

   مقرر

 05 فــــــي خمؤر  الثريات و القصیبة بلدية رئیس من   
   . بالبلدية خاص شعار بإحداث يتعلق  2019 أفريل

   الثريات و القصیبة بلدية رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على  اإلطالع بعد   
 بمجلة  المتعلق 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018

  .  المحلیة الجماعات

 بإحداث العالقة ذات القانونیة النصوص مختلف على و
  : منھا  الثريات و لقصیبةا بلدية

 في  المؤرخ 1966 لسنة 170  عدد األمر *
 و بالقصیبــــــة بلدية بإحداث يتعلق 25/04/1966

  . سوســـــة بواليـــــة الثريات و الزاويـــــــــــة

 بإحداث المتعلق 29/03/1977 في المؤرخ القرار  *
 لبلدية تابعة الثريات و الزاوية و بالقصیبة بلدية دائرة

  . سوسة

 في  المؤرخ 1983 لسنـــة 208 عدد  األمر *
 و بالقصیبة بلدية بإحداث المتعلق 03/03/1983

   سوسة والية من الثريات و الزاويــــة

 في  المؤرخ 1985 لسنـــة 558 عدد  األمر *
 سوسة بزاوية بلدية بإحداث المتعلق 05/04/1985

  . سوسة والية من 

 لبلدية البلدي المجلس یبتنص جلسة محضر على و
  . 2018 جوان 28 بتاريخ المنعقدة  الثريات و القصیبة
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 لبلدية البلدي للمجلس الخاصة المداولة على و
  .  2019 أفريل 05 بتاريخ المنعقدة  الثريات و القصیبة

  :     يلـــي مــــا ّقــــــرر

 تضبط  بالبلدية  خاص شعار إحداث يتم  : األول الفصل
  . ملحقة ببطاقــة رموزه و هدالالت

 الثريات و القصیبة  لبلدية العام الكاتب :الثاني الفصل
  الرسمیــة بالجريدة ينشر الذي القرار ھذا بتنفیذ مكلف

  .المحلیة للجماعات 

              

  بلدية رئیس
  بوعصیدة  دمحم

  

  المنستیر

  

 جويلة 25  في مؤرخ 2018   لسنة 25 عدد قرار
 ريــاض السـیـد تعـییــن بقـــرار يتعلق 2018

  .(الغربیة) الثانیــة المـدينـة دائـرة رئـیــس حــوريالبــ

 البـحــوري ريــاض السـیــد تعـییـن : ّاألول الفصـل
 بصفـة المنسـتیــر، ّلبـلـديــة البـلـدي المجلــس عضــو

 الثـانیـة المدينــة ّالبـلـديــة للـدائـرة رئیـســا
   .(الغربـیـة)

 ابـتـداء القـرار ــذابھ العمـل يجـري : الثاني الفصـل
  .إمـضائــه تـاريـخ مــن

                                           

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

  المنارة بنبلة

  

 2019 أكتوبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد ارقر
 بضبط يتعلق 2019 أكتوبر 17 في مؤرخ بقرار يتعلق
 للترقیة بالملفــات الداخلیة المنــاظرة تنظیم كیفیة

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
  العمومیة

 أكتوبر 17 في مؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئیس من
 الداخلیة المنــاظرة تنظیم كیفیة بضبط قيتعل 2019

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفــات
  .العمومیة لإلدارات المشترك

  المنـــارة، بنبلة بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 اتالجماعــ بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى
 األســاسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المحلیة والجماعــات الدولة ألعوان العـام
 وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات

 المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2011 سبتمبر 23 في خالمؤر 2011 لسنة 89 عـدد

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخـاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 باألمر وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
 جـانفي 21 فـي المؤرخ 2009 لسنة 114 عـدد

2009،  

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد راألم وعلى
  .والمنـارة بنبلة لبلدية المحدث

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى
 االنتداب وآلیـــات صیغ بضبط المتعلق 2019 مـــارس
  بالبلديــات، والترسیم والترقیة

  :يلـي مــا ّقــــرر

 تبالملفـا الداخلیة المنـــاظرة تنظم :األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات

 الداخلیة للمنــاظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفـات
 في المترسمون التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك

 أقدمیة سنوات (5) الخمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم
 ختم تــاريخ في الرتبة ھذه في األقل على

  .الترشحـات
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 المشــار بالملفــات الداخلیة المنـاظرة تفتح :3 الفصل
 األعوان ولفـائدة البلدية رئیس من بقرار أعاله الیھا

  .سواھم دون بالنظر له الراجعین

  :القرار ھذا ويضبط

  ،للتنـاظر المعروضة الخطط عـدد -

  الترشحــات، قـــــائمة غلق تــاريخ -

  المناظرة، لجنة اجتمــاع تــاريخ -

 المشار للمنـاظرة المترشحین على يجب :4 الفصل
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله الیھا

  :التــالیة بالوثــائق مصحوبة

 للخدمــات الالزمة   بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قـام التي والعسكرية المدنیة

  ينوبه، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

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

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  الحــالیة، الرتبة

 حـالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر، للمعني إدارية

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسح-

 أو التأديبیة بالعقوبـات المتعلقة القرارات من نسخ-
 أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة

  المنـاظرة، فتح لسنة السـابقة

 أو التكوينیة راتالدو شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شـارك التي الملتقیـات

  تقني، رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

 غلق تــــاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
 بمكتب التسجیل تـــاريخ ويكون الترشحات قـائمة
  .اإلرسال تـاريخ معرفة على دلیال الضبط

 الداخلیة المنـاظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشــار
  .والبیئة المحلیة

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قــائمة واقتراح الترشحـــات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقـايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفـات تقییم-
  .الغرض في ة المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قـائمة اقتراح-

 إسنـاد للمترشح المبـاشر الرئیس يتولى :6 الفصل
 (20 - 0) والعشرين الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 وانضبـاطه بعھدته المنوطة للمھـام أدائه عن يعبر

  .لعمله أدائه في وإتقــانه

 المترشحین ملفــات تقییم مقــايیس تضبط :7 الفصل
  :يلي كمـا

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

    والمواظبة، السیرة-

 المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیه والمشار لمترشحل

 (0) الصفر بین يتراوح عـدد مقیـاس كل إلى ويسند
 بالمقــايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين

  .المنـاظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله إلیھا المشار المنـاظرة لجنة تتولى :8 الفصل
 رارالق ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفـات تقییم

 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحـان تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع

 النقــاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ھذه تسـاوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولوية تكون

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى األقدمیة

 نھائیا بولینالمق المترشحین قـائمة تضبط :9 الفصل
 رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المنـاظرة في

  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر :10 الفصل
 والبوابة للبلدية اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعـات
 بمقر تعلیقه ويتم المحلیة للجماعــات اإللكترونیة

  .البلدية

  بلدية رئیس
  مبارك  االسعد
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 2019 أكتوبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 بفتح يتعلق 2019 أكتوبر 17 في مؤرخ بقرار يتعلق

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2019 سنة بعنوان المنــارة بنبلة بلدية

 أكتوبر 17 في مؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئیس من
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2019

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
 سنة بعنوان المنــارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة

2019.  

  المنـــارة، بنبلة بلدية رئیس إن

  التونسي، الدستور على اطالعه بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القــانون وعلى
 بمجلة المتعلق 2018 مـاي 09 في المؤرخ

  المحلیة، الجمـــاعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسســات المحلیة اعاتوالجم الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  والمنـارة، بنبلة لبلدية المحدث

 12 في مؤرخال 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخـاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 باألمر وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جـانفي 21 فـي المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى
 االنتداب وآلیـات صیغ بضبط المتعلق 2019 مـارس

  بالبلديــات، والترسیم والترقیة

 17 في المؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئیس قرار وعلى
 المنــاظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 أكتوبر

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفــات الداخلیة
  العمومیة، لإلدارات المشترك التقني

  يلـي مــــا ّقــــرر

 يوم ولفائدتھا المنـارة بنبلة ببلدية يفتح :األول الفصل
 داخلیة مناظرة الموالیة واأليــام 2019 ديسمبر 16

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفـات
   .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 شغورھا سد المراد الخطط عدد ّحـدد :الثاني الفصل
  .(01) دةواح بخطة

 15 يوم الترشحــــات قـــائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 نوفمبر

   

  بلدية رئیس
  مبارك  االسعد

  

 2019 نوفمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار
 بفتح يتعلق 2019 نوفمبر 14 في مؤرخ بقرار يتعلق

 8 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج يالمھن امتحان
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و

 بعنوان المنــــارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
  2019 سنة

 نوفمبر 14 في مؤرخ المنـارة بنبلة بلدية رئیس من
 العملة إلدماج المھني امتحان بفتح يتعلق 2019

 تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصنــاف المنتمین
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2019 سنة بعنوان المنــــارة بنبلة بلدية

  المنـــارة، بنبلة بلدية رئیس إن

  التونسي، الدستور على اطالعه بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القـانون وعلى
 جمـاعاتال بمجلة المتعلق 2018 مـاي 09 في المؤرخ

  المحلیة،

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

 والمؤسسـات المحلیة والجماعــات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في خالمؤر 2011 لسنة

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  والمنـارة، بنبلة لبلدية المحدث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
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 باألمر وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2012 أكتوبر 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

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

  بالبلديـات، والترسیم والترقیة

 14 في المؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئیس قرار وعلى
 وبرنامج تنظیم فیةكی بضبط المتعلق 2019 نوفمبر

 8 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و

  العمومیة، لإلدارات

  :يلـي مــــا ّقـرر

 يوم ولفائدتھا المنارة بنبلة ببلدية يفتح :األول الفصل
 مھني امتحان الموالیة واأليـام 2019 ديسمبر 30

 كاتب رتبة في 9و 8 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
   .2019 سنة بعنوان

 شغورھا سد المراد الخطط عدد ّحـدد :الثاني الفصل
  .(02) بخطتین

 29 يوم الترشحــات قــائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 نوفمبر

   

  بلدية رئیس
  مبارك  االسعد

  

 نوفمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 يتعلق 2019 نوفمبر 13 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019

 المھني االمتحــان وبرنــامج تنظیم كیفیة بضبط
 رتبة في 7و 6و 5 لألصنــاف المنتمین العملة إلدمــاج

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  العمومیة

 نوفمبر 13 في مؤرخ المنــارة بنبلة بلدية رئیس من
 االمتحــان وبرنــامج تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
 7و 6و 5 لألصنــاف المنتمین العملة إلدمــاج المھني

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في
  .العمومیة لإلدارات

  المنــــارة، بنبلة ةبلدي رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األســاسي القـانون وعلى
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فـي المؤرخ

  المحلیة، الجمـاعــات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى
 األســاسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 المحلیة الجماعــاتو الدولة ألعوان العـام
 وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات

 المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد

 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عــدد األمر وعلى
 بعض ادمـاج شروط بضبط والمتعلق 1985 أكتوبر

  الموظفین، اراتإطـ ضمن العملة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخـاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 باألمر وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
 أكتوبر 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عـدد

2012،  

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

  اإلدارية، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  .والمنـارة بنبلة لبلدية المحدث

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى
 االنتداب وآلیـات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديـات، والترسیم والترقیة

  :يلـي مـــا ّقـــــــرر

 وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا يضبط :األول الفصل
 5 لألصناف المنتمین العملة إلدمـاج المھني االمتحــان

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و
  .المنـارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 المھني االمتحـان في يشـارك أن يمكن :2 الفصل
  :المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة في لإلدمـاج

  األقل، على الخـامس بالصنف والمرتبون-

 في سنوات (05) خمس األقل على قضوا الذين-
  الترشحــات، ختم ريختــا عند الفعلیة المدنیة الخدمة
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 وأتموا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجـاح تابعوا والذين-
  الثـانوي، التعلیم من األقل على الثالثة السنة بنجـاح

oعلى األسـاسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو 
  .األقل

oبالمستوى منظرة تكوينیة شھادة على تحصلوا أو 
  .أعاله إلیه المشار

 أعاله الیه المشـار المھني المتحانا يفتح :3 الفصل
 له الراجعین األعوان ولفـائدة البلدية رئیس من بقرار

  .سواھم دون بالنظر

  :القرار ھذا ويضبط

  للتنـاظر، المعروضة الخطط عـدد -

  الترشحـات، قـــــائمة غلق تــاريخ -

  االختبـــارات، اجراء تــاريخ -

 بقرار المھنیة تاالمتحانـا لجنة تركیبة تضبط :4 الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزير من

 المھني لالمتحان المترشحین على يجب :5 الفصل
 لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله الیه المشار
  :التـالیة بالوثـائق مصحوبة البلدية

 للخدمـات الالزمة   بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 بھا قـام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنیة

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ويكون المترشح
  ينوبه، من أو اإلدارة

 بالوظیفة االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة،

 باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  صنفه، في

 بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض :6 الفصل
 الضبط تببمك التسجیل ويكون الترشحات قائمة غلق
  .والوصول اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال

 في لھم المخول المترشحین قـائمة تضبط :7 الفصل
 من نھـائیة بصفة المھني االمتحـان في المشـاركة

  .المنـاظرة لجنة من وباقتراح البلدية رئیس قبل

 االختبـارات على المھني االمتحـان يشتمل :8 الفصل
  :التـالیة

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

  :إما يتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار-2

oالموظفین في بالتصرف  

oالعتاد في التصرف أو  

oالمالي التصرف أو  

 المصاحب بالملحق المھنیة االختبارات برنامج ضبط
  .لھذا

  :كاآلتي مفصلة اختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  الضارب // المدة // االختبار یةنوع

 ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار
  1// (02) ســـاعتان // الدولة

  :إما يتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار

 أو العتاد في التصرف أو الموظفین في بالتصرف
  1// (02) ســـاعتان // المالي التصرف

 أو العربیة باللغة سواء راتاالختبـا تجرى :9 الفصل
  .المترشح اختیــار حسب الفرنسیة اللغة

 اثنین مصححین على االختباران يعرض :10 الفصل
 الصفر بین يتراوح مرقم عدد اختبـار كل إلى ويسند

 مســاويا النھائي العدد ويكون (20) والعشرين (0)
  .الممنوحین للعددين الحسـابي للمعدل

 األربع يفوق الممنوحین العددين بین الفـارق كان وإذا
 قبل من االختبار إصالح إعـادة تتم نقــاط (04)

 مساويا النھائي العدد ويكون آخرين اثنین مصححین
  .األخیرين الممنوحین للعددين الحســابي للمعدل

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

 ألي النھـائي بالقبول ريحالتص يمكن ال :12 الفصل
 يقدر النقــاط من مجموع على يحرز لم ان مترشح
 لمجموع بالنسبة األقل على نقطة (20) بعشرين

  .االختبـارات

 من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ألقدھم األولوية تكون االختبارات لكل بالنسبة النقاط
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 ولويةاأل تعطى األقدمیة ھذه تساوت فإذا الصنف، في
  .سنا ألكبرھم

 المترشحین تصرف تحت يوجد أن يمكن ال :13 الفصل
 وال نشريات وال كتب ال االختبارات اجراء مدة طیلة

 لجنة تقرر لم ما نوعه كان مھما مستند أي وال مذكرات
  .ذلك خالف المناظرة

 تم غش محاولة أو غش كل عن ينتج :14 الفصل
 للحق الجزائیة التتبعـات عن زيادة قطعیة بصفة ضبطه
 وإلغـــاء االمتحان قـاعة من حاال المترشح طرد العـــام

 لمدة المشاركة من وحرمـانه أجراھا التي االختبــارات
 إداري امتحـان أو منـاظرة كل في سنوات (05) خمس
 رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ويقع الحق

 ريرتق اعداد ويقع االمتحـان لجنة من وباقتراح البلدية
 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل
  .الغش محـاولة أو الغش

 بصفة المقبولین المترشحین قـائمة تضبط :15 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدية رئیس قبل من نھائیة

  .المناظرة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر :16 الفصل
 والبوابة يةللبلد اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعــات
 بمقر تعلیقه ويتم المحلیة للجماعـات اإللكترونیة

  .البلدية

  البلدية رئیس
   مبــــــارك األسعد

  ملحــــــــــــــــــــــــــــــق

  :للموظف المھنیة والحیاة اإلدارة-1

  الدولة ألعوان العام األساسي النظام-

  الدولة ألعوان التقاعد نظام-

  :التطبیقي االختبار-2

  :الموظفین في لتصرفا

  (...المباشرة عدم الحاق، انتداب،) إداري قرار اعداد-

  جلسة محضر أو ملحوظة إعداد-

  إداري ملف درس-

  :العتــــاد في التصرف

  عمومیة صفقة بإبرام يتعلق ملف درس-

  العمومیة السیارات مستودع وتسییر تعھد-

  وترمیمھا بالبناءات االعتناء-

  :المـــــالي التصرف

  إدارية خلیة میزانیة مشروع اعداد-

  بالدفع إلزام اعداد-

  بالدفع اذن اعداد-

  بلدية رئیس
  مبارك  االسعد

  

 نوفمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 11 عدد قرار
 يتعلق 2019 نوفمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019

 بالملفـات الداخلیة المنــاظرة تنظیم كیفیة بضبط
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى یةللترق

  العمومیة لإلدارات المشترك

 نوفمبر 12 في مؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية رئیس من
 الداخلیة المنــاظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019

 بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفـات
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  المنــــــارة، نبلةب بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األسـاسي القــانون وعلى
 الجماعـات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 فـي المؤرخ

  المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى
 العام األســاسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسـات المحلیة عــاتوالجما الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخـاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك
 باألمر وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2012 أكتوبر 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  .والمنـارة بنبلة لبلدية المحدث
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عـدد األمر وعلى
 االنتداب وآلیـات صیغ بضبط علقالمت 2019 مـــارس
  بالبلديــات، والترسیم والترقیة

  :يلـي مـــا ّقـــــــرر

 بالملفـات الداخلیة المنـاظرة تنظم :األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك

 الداخلیة ةللمنـاظر يترشح أن يمكن :2 الفصل
 بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفـات

 أعاله إلیه المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 رتبھم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة

 على أقدمیة سنوات (5) الخمس شرط فیھم والمتوفر
  .الترشحــات ختم تـاريخ في الرتبة ھذه في األقل

 المشار بالملفــات الداخلیة المنــاظرة تفتح :3 الفصل
 األعوان ولفائدة البلدية رئیس من بقرار أعاله الیھا

  .سواھم دون بالنظر له الراجعین

  :القرار ھذا ويضبط

  للتنـــاظر، المعروضة الخطط عـدد -

  الترشحـــات، قـــــائمة غلق تـاريخ -

  المناظرة، لجنة اجتمــاع تـاريخ -

 المشار للمناظرة المترشحین على بيج :4 الفصل
 البلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله الیھا

  :التالیة بالوثـائق مصحوبة

 للخدمات الالزمة   بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 ھذا ويكون المترشح بھا قـام التي والعسكرية المدنیة

  ينوبه، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  الحــالیة، الرتبة

 حــالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر، للمعني إدارية

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسح-

 أو التأديبیة بالعقوبــات المتعلقة القرارات من نسخ-
 يأ من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

 األخیرة سنوات (5) الخمس خالل تأديبیة عقوبة
  المنــاظرة، فتح لسنة الســـابقة

 في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقیــات

  راقن، كاتب أو تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ

 ختم تـاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ويرفض
  .الترشحات جلس

 الداخلیة المنـاظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار
  .والبیئة المحلیة

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المترشحین قــائمة واقتراح الترشحـات في النظر-
  .المشاركة حق لھم المخول

 للمقــايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفـات تقییم-
  .الغرض في ة المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قـائمة اقتراح-

 إسنـاد للمترشح المبـاشر الرئیس يتولى :6 الفصل
 (20) والعشرين (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد
 في وإتقـانه بعھدته المنوطة للمھـام أدائه عن يعبر
  .لعمله أدائه

 إلیھا المشـار الداخلیة رةالمنـاظ لجنة تتولى :7 الفصل
 للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

  :التـالیة

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو الشھائد-

 من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوين-
 اتبك أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

  راقن،

    والمواظبة، السیرة-

 إلیه والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله 6 بالفصل
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 أخرى مقايیس إلضافة المناظرة لجنة ألعضاء ويمكن
 الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالءم

 اللجنة، أعضاء قبل من المذكورة بالمقايیس الخاصة
 (0) الصفر بین يتراوح عـدد مقیـاس كل إلى ويسند

  .(20) والعشرين

 أعاله إلیھا المشار المنــاظرة لجنة تتولى :8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفــات تقییم

 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 تعطى التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد
 تســاوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولوية

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى أقدمیتھم

 نھائیا المقبولین المترشحین قــائمة تضبط :9 الفصل
 رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المنــاظرة في

  .المنـاظرة لجنة من وباقتراح البلدية

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر :10 الفصل
 والبوابة لبلديةل اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعــات
 بمقر تعلیقه ويتم المحلیة للجماعــات اإللكترونیة

  .البلدية

   

  بلدية رئیس
  مبارك  االسعد

  

 نوفمبر 11  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 يتعلق 2019 نوفمبر 12 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019

 ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة بفتح
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  2019 سنة بعنوان المنـارة بنبلة بلدية لفائدة

 نوفمبر 12 في مؤرخ المنـــارة بنبلة بلدية رئیس من
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق 2019

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى
 بعنوان المنـارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

  .2019 سنة

  المنــــارة، بنبلة بلدية رئیس إن

  التونسي، الدستور على اطالعه بعد

 2018 لسنة 29 عـدد األسـاسي القـانون وعلى
 الجمــاعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  المحلیة،

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القـانون وعلى
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعــات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 89 عـدد المرسوم وخـاصة تممته أو نقحته التي
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 1966 أفريل 25 في المؤرخ 175 عـدد األمر وعلى
  والمنـارة، بنبلة لبلدية المحدث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 الخــاص األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 باألمر وخـاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2012 أكتوبر 10 فـي المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 االنتداب وآلیـات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديــات، والترسیم والترقیة

 12 في المؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئیس قرار وعلى
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 نوفمبر

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة تبالملفا الداخلیة
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  :يلـي مــــا ّقـــــــرر

 يوم ولفائدتھا المنارة بنبلة ببلدية يفتح :األول الفصل
 داخلیة مناظرة الموالیة واأليــام 2019 ديسمبر 30

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفـت
   .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات كالمشتر

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

 29 يوم الترشحـات قــائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 نوفمبر

   

  بلدية رئیس
  مبارك  االسعد
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  فارسي منزل

  

 سبتمبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
  الخطط عدد ضبط بقرار يتعلق 2019

 في مؤرخ فارسي منزل بلدية رئیس من قـــــــــــــرار
 الخطط ونوعیة عدد بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 16

 الداخلیة المناظرة طريق عن شغورھا سد المراد
 منزل بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة

  .فارسي

  فارسي منزل يةبلد رئیس إن

  الــدسـتور، على اإلطـالع بعــد   

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

  المحلیة،

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

 والمؤسسات محلیةال والجماعات الدولة ألعوان
 النصوص جمیع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحـته التي
  ،2011 ديسمبر 23 في المؤرخ 2011

 08 في المؤرخ 1985 لسنة 581 عدد األمر وعلى     
  .فارسي منزل بلدية بإحداث المتعلق 1985 أفريل

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 عدد األمر وخاصة تممته أو نقحته التي النصوص جمیع
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114

 ومساعديه البلدية رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان 26 في المؤرخ

 ببلدية البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جويلیة 13 في المؤرخ فارسي منزل

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

  بالبلديات، والترسیم والترقیة اإلنتداب

 16 في المؤرخ فارسي منزل بلدية رئیس القرار وعلى
 المناظرات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 تمبرسب

  .أول تقني رتبة في المشترك التقني بالسلك الداخلیة

  :  يلـــي مـــا قــــرر

 سـد المـراد الخطـط ونوعیـة عـدد يـضبط :وحیـد فـصل
 للترقیـة الداخلیـة المنـاظرات طريـق عـن شـغورھا
 منـزل بلديـة لفائـدة 2019 سـنة بعنـوان بالملفـات

  : التالي لنحوا على فارسي

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلك /1

 لـسنة  شـغورھا سـد المـراد الخطـط الرتبةعـدد
 الترقیـة طريق عن تسديدھا المزمع الخطط عدد2019

 الترقیة طريق عن تسديدھا المزمع الخطط بالملفاتعدد
  باالختیار

  020101أول تقني

   2019-9-16 في فارسي منزل

  
  بلدية رئیس
  المبروك  حسن

  

  

  


