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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
  المروج

 جـوالن منـع  بقـرار يتعلـق 2019 ديـسمبر 15  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 12 عـدد قـرار
  ................................................................البلدية المنطقة بكامل الفالحیة  الجرارات

  مدين زھرة
 أكتـوبر 02 فـي مـؤرخ بقـرار يتعلـق 2018 أكتـوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 9 عدد قرار

  ...............................................................................السلطة بتفويض يتعلق 2018
 زھرة بلدية رئیس من بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 ديسمبر 01 في مؤرخ مدين
  ...........................................المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط لقيتع 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
.................المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات الدتخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
........العمومیة لالدارات التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 تنظیم برنامج و كیفیة بضبط يتعلق 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 مـستكتب رتبـة فـي 7 و 6 و 5 لألصـناف المنتمین العملة بعض الدماج المھني االمتحان

......................................................العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
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  سوسة
 عقارات حول تقرير بإعداد يتعلق 2019 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار

  .....................................................................................................سوسة بلدية
  المنارة بنبلة

 نوفمبر 13 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 12  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 رتبـة فـي 7و 6و 5 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج المھني امتحان بفتح يتعلق 2019

 المنـــــارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  ............................................................................... ................2019 سنة بعنوان

 نوفمبر 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 المنتمـین العملـة إلدمـــاج المھنـي االمتحــان وبرنــامج تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019

  ...........العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصنــاف
  صیادة

 نوفمبر 27  في مؤرخ  بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
  ........مباشرة أعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع  العملة عدد بضبط يتعلق  2019

 صیادة بلدية رئیس من بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 صـنف الى صنف من العملة لترقیة  مھني امتحان بفتح يتعلق 2019نوفمبر 27 في مؤرخ
....................................................................................................مباشرة أعلى

 صیادة بلدية رئیس من بقرار يتعلق 2019 نوفمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 مـن العملـة لترقیـة  المھنـي االمتحـان لجنـة بتركیبة يتعلق  2019 نوفمبر 27 في مؤرخ
..............................................................................مباشرة أعلى صنف الى صنف

  رسيفا منزل
 المنـاظرة تنظـیم بقـرار يتعلـق 2019 سـبتمبر 15  فـي مـؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

  ...............................فارسي منزل ببلدية أول تقني رتبة الى بالملفات للترقیة الداخلیة
........................................................................................................................قحالالم
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  المروج

  

 ديسمبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار
 الفالحیة  الجرارات جوالن منع  بقرار لقيتع 2019
  البلدية المنطقة بكامل

  يلي ما قـــــــــــــــرر

 الفالحیة الجرارات جوالن باتا منعا  يمنع : األول الفصل
  .البلدية المنطقة بكامل
 وفواضل األتربة إلقاء باتا منعا يمنع : الثاني الفصل
 وعلى ةالعمومی بالساحات الفضالت أنواع وكل البناء
 غیر مكان كل وفي الخضراء وبالمناطق الطرقات حافة

  .البلدية طرف من فیه مرخص
 لحجز عرضة يكون القرار لھذا مخالف كل: الثالث الفصل

 وتسلیط البلدي بالمستودع وإيداعھا فورا المعدات
  .دينار ألف قدرھا مالیة خطیة
 والكاتب بالمروجات األمن منطقة رئیس : الرابع الفصل

 الشرطــــــــــة مركـــــــز ورئیس للبلدية ـــــــــامالع
 كل مكلفون البیئیـــــة الشرطة فريق ورئیس البلدية

 الـــــذي القــــــــــرار ھذا بتنفیذ يخصــــــه ما في
  .إمضائه تاريخ من تنفیــــــــــــذه يسري

  
  البلدية رئیس

  الورتاني كمال

  

  

  مدين زھرة

 2018 أكتوبر 1  في مؤرخ 2018   لسنة 9 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 ةغر 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 سمار 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

 ينمد 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 الثاني المساعد الريحاني مروى االنسة
 بمطابقة االشھاد و باالمضاء بالتعريف المتعلقة سلطته
  . المدنیة بالحالة و لالصل النسخ
 تاريخ من ارالقر بھذا العمل يجرى : الثاني الفصل
  . امضائه

  2018 اكتوبر 02 : في مدين زھرة

                                                                 

  بلدية رئیس

  المنصوري  سامي

  

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار
 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار يتعلق

 المناظرة تنظیم كیفیة بطبض يتعلق 2019 ديسمبر
 تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة
 مدين زھرة بلدية رئیس إن  المشترك اإلداري بالسلك

 29 عدد القانون على و  الدستور، على االطالع بعد  ،
 المتعلق 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة
 عدد القانون وعلى  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار
 1983 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق
 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 تممته أو نقحته التي النصوص جمیع وعلى اإلدارية
 في المؤرخ 2011 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة

 باحداث علقالمت األمر وعلى  ، 2011 سبتمبر 23
 لسنة 834 عدد االمر على و  ، مدين زھرة بلدية

 بضبط المتعلق 1998 أفريل 13 في المؤرخ 1998
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام

 او نقحته التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدرات
 المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممته

 عدد الحكومي االمر على و ، 2012 أكتوبر 10 في
 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291

 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق
 :ييل ما قــرر ، بالبلديات الترسیم

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
  للترقیة

 ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من قرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات
  المشترك

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن
   الدستور، على االطالع بعد 
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و

   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي
 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
   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق األمر وعلى

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومیة لالدرات المشترك اإلداري بالسلك
 االمر خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جمیع
  ، 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر ىعل و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب
  : يلي ما قــرر

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

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لالدرات المشترك
 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن ـ 2 الفصل

 اإلداري بالسلك  تصرف كاتب إلى للترقیة بالملفات
 أعاله الیه المشار العمومیة لالدرات المشترك
 برتبتھم المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو

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

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح ـ 3 الفصل 
 االعوان لفائدة و مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین
   :القرار ھذا ويضبط

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ
   الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ
   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب ـ 4 الفصل
 مكتب لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

  التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط
 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص ـ

 بھا قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنیة
 رئیس قبل من ممضى لخیصالت ھذا ويكون المترشح

  ، ينوبه من او اإلدارة
 في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

  الحالیة، الرتبة
 حالة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة ـ

  للمترشح، إدارية
  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ ـ
 او التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارت من نسخ ـ 

 أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 السابقة األخیرة سنوات الخمس خالل تأديبیة عقوبة
  . المناظرة فتح لسنة

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

  . راقن او إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ
 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل باوجو يرفض
  . الترشحات سجل

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى البیئة، و

 المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر- 
   المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات یمتقی-
   الغرض في المحددة

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 20 ) العشرين و ( 0 ) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد

 في إتقانه و بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر (
   .ملهلع أدائه
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 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
: ةالتالی للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله

    للمترشح العامة األقدمیة-  

   للمترشح الرتبة في األقدمیة –

  التعلیمي المستوى أو الشھائد –

 من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوين-
 أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ ةاإلدار قبل
   راقن

  المواظبة و السیرة -

 المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   6 بالفصل المواظبة و السیرة إلیه

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة و تتالءم

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

   ( 20 ) العشرين و ( 0

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :8الفصل
 و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم
 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین ترتیب

 تعطى التساوي حالة في و علیھا المتحصل اإلعداد
 تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب االولوية

  . سنا ألكبرھم األولوية تعطى أقدمیتھم

 في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9ل الفص
 البلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة
 : 10 الفصل .المناظرة لجنة من باقتراح و المعنیة

   .ةالمحلی للجماعات الرسمیة جريدةبال القرار ھذا ينشر
                                                                

                                    

  بلدية رئیس

  المنصوري  سامي

  

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 بالملفات الدتخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة
  المشترك

 ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من قرار
2019  

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة
  المشترك

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   ور،الدست على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

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

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

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

   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق األمر وعلى

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومیة لالدرات المشترك اإلداري بالسلك
 االمر خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جمیع
  ، 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : يلي ما قــرر

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لالدرات المشترك

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن  يمكن ـ 2 الفصل
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

 أعاله إلیه المشار لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري
 المترسمون المساعدون الراقنون و االستقبال أعوان

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

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح ـ 3 الفصل
 االعوان لفائدة و مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین

   :القرار ھذا ويضبط

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ

   الترشحات، قائمة غلق تاريخ ـ

   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ
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 المشار للمناظرة المترشحین على يجب ـ 4 الفصل
 مكتب لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

  التالیة بالوثائق مصحوبة لضبطا

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص ـ
 بھا قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنیة

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

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

 حالة آلخر الضابط القرار من الصلل مطابقة نسخة ـ
  للمترشح، إدارية

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ ـ

 او التأديبیة بالعقوبات المتعلقة القرارت من نسخ ـ 
 أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 السابقة األخیرة سنوات الخمس خالل تأديبیة عقوبة
  . المناظرة فتح لسنة

 في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة خنس ـ
 اإلدارة قبل من المنظمة التكوين دورات أو الملتقیات

 الراقنون و االستقبال أعوان خطة في التسمیـــة منذ
   المساعدون

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

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
 المحلیة الشؤون وزير قرار بمقتضى أعاله لیھاإ المشار

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى البیئة، و

 المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر- 
   المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض في المحددة

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 20 ) العشرين و ( 0 ) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد

 في إتقانه و بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر (
   .لعمله أدائه

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

:  
    للمترشح العامة األقدمیة- 

   للمترشح الرتبة في األقدمیة –

  التعلیمي المستوى أو الشھائد –

 من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوين-
  إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

  المواظبة و السیرة -

 المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   6 بالفصل المواظبة و السیرة یهإل

 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة و تتالءم

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

    ( 20 ) العشرين و ( 0

 أعاله إلیھا المشار المناظرة نةلج تتولى : 8الفصل
 و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم
 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین ترتیب

 تعطى التساوي حالة في و علیھا المتحصل اإلعداد
 تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب االولوية

  . سنا ألكبرھم األولوية تعطى أقدمیتھم

 في المقبولین المترشحین قائمة ضبطت : 9 الفصل
 البلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة
 : 10 الفصل .المناظرة لجنة من باقتراح و المعنیة

   .ةالمحلی للجماعات الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر
                                                                

                                  

  بلدية رئیس

  المنصوري  سامي

  

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة
  العمومیة لالدارات

 ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من قرار
2019  

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق
 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة

  العمومیة لالدارات

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و

   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي
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 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

   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق األمر وعلى

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 على و العمومیة لالدرات المشترك التقني بالسلك
 االمر خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جمیع
  ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : يلي ما قــرر

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

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة اتلالدر المشترك

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

 أعاله إلیه المشار العمومیة لالدرات المشترك لتقني
 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان

 الرتبة ھذه يف األقل على أقدمیة سنوات ( 5) شرط
   .الترشحات ختم تاريخ في

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح ـ 3 الفصل
 االعوان لفائدة و مدين زھرة بلدية رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین

   :القرار ھذا ويضبط

   للتناظر، المعروضة الخطط عدد ـ

   شحات،التر قائمة غلق تاريخ ـ

   .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ ـ

 المشار للمناظرة المترشحین على يجب ـ 4 الفصل
 مكتب لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا

  التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط

 للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص ـ
 بھا قام التي االقتضاء عند والعسكرية المدنیة

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

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

 حالة آلخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة ـ
  للمترشح، إدارية

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ ـ

 او بیةالتأدي بالعقوبات المتعلقة القرارت من نسخ ـ 
 أي من باالمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة
 السابقة األخیرة سنوات الخمس خالل تأديبیة عقوبة
  . المناظرة فتح لسنة

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

   . تقني عون رتبة في التسمیـــة منذ

 ختم تاريخ بعد يصل ترشح مطلب كل باوجو يرفض
  . الترشحات سجل

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى البیئة، و

 المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر- 
   المشاركة حق لھم المخول

 للمقايیس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات یمتقی-
   الغرض في المحددة

   قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 إسناد للمترشح المباشر الرئیس يتولى : 6 الفصل
 20 ) العشرين و ( 0 ) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد

 في إتقانه و بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر (
   .ملهلع أدائه

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

:  

    للمترشح العامة األقدمیة- 

   للمترشح الرتبة في األقدمیة –

  التعلیمي المستوى أو الشھائد –

 من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوين-
  إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ ةاإلدار قبل

  المواظبة و السیرة -

 المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   6 بالفصل المواظبة و السیرة إلیه
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 أخرى مقايیس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء يمكن و
 تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة و تتالءم

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

   ( 20 ) العشرين و ( 0

 أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8الفصل
 و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم
 لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین ترتیب

 تعطى اويالتس حالة في و علیھا المتحصل اإلعداد
 تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب االولوية

  . سنا ألكبرھم األولوية تعطى أقدمیتھم

 في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 البلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من باقتراح و المعنیة

 رسمیةال بالجريدة القرار ھذا ينشر : 10 الفصل
  . المحلیة للجماعات

  بلدية رئیس

  المنصوري  سامي

  

 2019 نوفمبر 30  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 المھني االمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط يتعلق
 في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة بعض الدماج

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
  العمومیة

 ديسمبر 01 في مؤرخ مدين زھرة بلدية رئیس من ارقر
2019  

 المھني االمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط يتعلق
  العملة بعض الدماج

 إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین
  العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك

  ، مدين زھرة بلدية رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2019 ماي

 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

 5 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق1985 أكتوبر
  . الموظفین إطارات ضمن

   ، مدين زھرة بلدية باحداث المتعلق األمر وعلى

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر ىعل و
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفريل

 على و العمومیة لالدلرات المشترك اإلداري بالسلك
 االمر خاصة و تممته او نقحته التي النصوص جمیع
  ، 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد

 18 في رخالمؤ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1998 ديسمبر

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك
  ، اإلدارية الصبغة ذات العمومیة

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  ، بالبلديات الترسیم و الترقیة و االنتداب

  : يلي ما قــرر

 وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا يضبط : األول الفصل 
 المنتمین العملة بعض إلدماج المھني اإلمتحان
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف
   .البلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المھني اإلمتحان في يشارك أن يمكن : 2 الفصل
   :المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة في جلإلدما

  األقل على الخامس بالصنف والمرتبون ـ

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

 وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا والذين ـ
   .لثانويا التعلیم من األقل على الثالثة السنة بنجاح

 على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو ـ
  األقل

 بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة على تحصلوا أو ـ 
   .أعاله إلیه المشار

 أعاله إلیه المشار المھني اإلمتحان يفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدية رئیس من بقرار
   .سواھم دون ةالمعنی المحلیة الجماعة إلى
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   :القرار ھذا ويضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاريخ ـ 

  اإلختبارات إجراء تاريخ ـ 

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

 المھني لإلمتحان المترشحین على يجب : 5 الفصل
 لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله هإلی المشار
   :التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدية

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

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

 الوظیفة في إلنتدابا قرار من لألصل مطابقة نسخ ـ
   .العمومیة

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

 بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا يرفض : 6 الفصل
 التسجیل تاريخ ويكون الترشحات قائمة قلق غلق

 أو اإلرسال تاريخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب
  . الوصول

 حق لھم المخول شحینالمتر قائمة تضبط : 7 الفصل 
 قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في المشاركة

   .المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدية رئیس

 اإلختبارات على المھني اإلمتحان يشتمل : 8 الفصل
  :التالیة

 المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار ـ 1
  الدولة ألعوان

  : إما يتعلق مترشحال إختیار حسب تطبیقي إختبار ـ2 

  الموظفین في بالتصرف ـ

  العتاد في التصرف أو ـ 

  المالي بالتصرف أو ـ 

  . لھذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط 

  : كاآلتي مفصلة إختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعیة

 ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار
  1( 02 ) الدولةساعتان

   :إما يتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار

 أو العتاد في التصرف أو الموظفین في بالتصرف
  1( 02 ) المالیساعتان بالتصرف

 أو العربیة باللغة سواءا اإلختبارات تجري : 9 الفصل
   .المترشح إختیار حسب الفرنسیة باللغة

 إثنیـن مصححین على اإلختباران يعرض : 10 الفصل
 0 ) الصفر بین يتراوح مرقم عدد إختبار كل إلى ويسند

 مساويا النھائي العدد ويكون  ( 20 ) والعشرين (
   .الممنوحین للعددين الحساب للمعدل

 ) األربع يفوق الممنوحین العددين بین الفارق كان إذا
 مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة تتم نقاط ( 4
 للمعدل مساويا النھائي العدد يكونو آخرين إثنین

   .األخرين الممنوحین للعددين الحساب

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

 ألي النھائي بالقبول التصريح اليمكن : 12 الفصل
 يقدر النقاط من مجموع على يحرز لم إن مترشح
 لمجموع بالنسبة قلاأل على نقطة ( 20 ) بعشرين

  .اإلختبارات

 من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ألقدمھم األولوية تكون اإلختبارات لكل بالنسبة النقاط

 األولوية تعطى األقدمیة ھذه تساوت فإذا ، الصنف في
  . سنا ألكبرھم

 المترشحین تصرف تحت يوجد أن اليمكن : 13 الفصل 
 وال نشريات وال كتب ال اإلختبارات إجراء 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 التتبعات عن زيادة قطعیة بصفة ضبطه
 وإلغاء اإلمتحان قاعة من حاال المترشح طرد العام

 لمدة المشاركة من انهوحرم أجراھا التي اإلختبارات
 إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات ( 05 ) خمس
 رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا ويقع الحق

 تقرير إعداد ويقع اإلمتحان لجنة من وبإقتراح البلدية
 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل
   .الغش محاولة أو الغش
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 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 15 الفصل
 لجنة من وبإقتراح البلدية رئیس قبل من نھائیة

   .المناظرة

 الرسمیة بالجريدة القرار ھذا ينشر : 16 الفصل
  . المحلیة للجماعات

  بلدية رئیس

  المنصوري  سامي

  

  سوسة

  

 ديسمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 40 عدد قرار
  سوسة بلدية عقارات حول تقرير بإعداد يتعلق 2019

 بالحاج سھیل و نوير انتصار للسیدين التفويض تم
 تقرير إلعداد البلدي المجلس عضوي المديمغ حمودة
 صیاغة و المكرية، البلدية العقارات حول مفصل

 ھذه استغالل لحسن تفعیلھا الممكن المقترحات
  .األمالك

  بلدية رئیس

  خالد اقبال دمحم

  

  المنارة بنبلة

  

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

 المنتمین العملة إلدماج المھني امتحان بفتح
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصنــاف

 بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  2019 سنة بعنوان المنــــارة

 نوفمبر 13 في مؤرخ رةالمنـا بنبلة بلدية رئیس من
 العملة إلدماج المھني امتحان بفتح يتعلق 2019

 إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 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
 الجمـاعات 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 لصبغةا 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
 الخاص األسـاسي امالنظ 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 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلديـات، یموالترس والترقیة

 13 في المؤرخ المنارة بنبلة بلدية رئیس قرار وعلى
 وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 نوفمبر

 5 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و

  العمومیة، لإلدارات المشترك

  :يلـي مــــا ّقـرر

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

 رتبة في 7و 6و 5 لألصنــاف المنتمین العملة إلدماج
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
   .2019 سنة بعنوان العمومیة

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

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

  بلدية رئیس

  مبارك  االسعد
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 نوفمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 يتعلق 2019 نوفمبر 14 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019

 المھني االمتحــان وبرنــامج تنظیم كیفیة بضبط
 رتبة في 9و 8 لألصنــاف مینالمنت العملة إلدمــاج

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  العمومیة

 نوفمبر 14 في مؤرخ المنــارة بنبلة بلدية رئیس من
 االمتحــان وبرنــامج تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019
 في 9و 8 لألصنــاف المنتمین العملة إلدمــاج المھني

 لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  .العمومیة

  المنــــارة، بنبلة بلدية 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 لنظاما 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 المؤرخ 2011 لسنة 89 عـدد

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

  الموظفین، إطـارات 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 مؤرخال 2012 لسنة 2362 عـدد

2012،  

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عـدد 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
 8 لألصناف المنتمین العملة إلدمـاج المھني االمتحـان

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة يف 9و
  .المنـارة بنبلة بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات

 المھني االمتحـان في يشـارك أن يمكن :2 الفصل
  :المترسمون العملة تصرف كاتب رتبة في لإلدمـاج

  األقل، على الثامن بالصنف والمرتبون-

 في سنوات (05) خمس األقل على قضوا الذين-
  الترشحــات، ختم تــاريخ عند الفعلیة المدنیة مةالخد

 وأتموا االبتدائي التعلیم مرحلة بنجـاح تابعوا والذين-
 التعلیم من األقل على السادسة السنة بنجـاح

  الثـانوي،

 وأتموا األسـاسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو
  الثانوي، التعلیم من األقل على الثالثة السنة

 بالمستوى منظرة تكوينیة شھادة ىعل تحصلوا أو
  .أعاله إلیه المشار

 أعاله الیه المشـار المھني االمتحان 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 االمتحانـات 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   لحججبا 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
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 بعد يصل ترشح مطلب كل وجوبا ضيرف :6 الفصل
 الضبط بمكتب 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

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

  :إما يتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار -2

  الموظفین في بالتصرف

  العتاد في التصرف أو

  المالي التصرف أو

 المصاحب بالملحق المھنیة االختبارات برنامج ضبط
  .لھذا

  :كاآلتي مفصلة اختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  الضارب // المدة // االختبار نوعیة

  1// (02) ســـاعتان // العامة الثقافة في اختبار

  :إما يتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار

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

 أو العربیة باللغة سواء االختبـارات 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 فضر (20) العشرين

 ألي النھـائي بالقبول التصريح 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

 األولوية 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 طهضب

 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

 تقرير 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 للبلدية اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعــات
 بمقر تعلیقه ويتم المحلیة للجماعـات اإللكترونیة

  .البلدية

  البلدية رئیس

   مبــــــارك األسعد

  ملحــــــــــــــــــــــــــــــق

   :للموظف المھنیة والحیاة اإلدارة-1

  الدستور-

  والجھوية والمركزية السیاسیة السلط-

  العمومیة والمؤسسات والجھوية المركزية اإلدارة-

  العمومیة الوظیفة ألعوان المھنیة الحیاة-

 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام-
  العمومیة لإلدارات

  :التطبیقي االختبار-2

  :الموظفین في التصرف

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

  سةجل محضر أو ملحوظة إعداد-
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  ترقیة جدول إعداد-

  إداري ملف درس-

  :العتــــاد في التصرف

  تقییم دفاتر إعداد-

  عمومیة صفقة بإبرام يتعلق ملف درس-

  إلزام قائمة إعداد-

  العمومیة السیارات مستودع وتسییر تعھد-

  مكتب وأثاث أدوات اقتناء وسائل-

  وترمیمھا بالبناءات اإلعتناء-

  :المـــــالي التصرف

  بالدفع لزامإ إعداد-

  بالدفع اذن إعداد-

  إدارية خلیة میزانیة مشروع اعداد-

  للصفقات العلیا واللجان الوزارة اللجان مشموالت-

  بلدية رئیس

  مبارك  االسعد

  

  صیادة

  

 2019 نوفمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 بضبط يتعلق  2019 نوفمبر 27  في مؤرخ  بقرار يتعلق

 أعلى صنف الى صنف من ترقیتھم عالمزم  العملة عدد
  مباشرة

 2019 سنة بعنوان ترقیتھم المراد العملة عدد يضبط
  التالیة البیانات حسب

  : االولى  الوحدة
  02 :  الثاني الصنف
   01 : الثالث الصنف
  : الثالثة  الوحدة
  11 :  الرابع الصنف
  04 :  الخامس الصنف
  03 :  السادس الصنف

  بلدية رئیس

  مھني  جاسم

  

 2019 نوفمبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 27 في مؤرخ صیادة بلدية رئیس من بقرار يتعلق
 العملة لترقیة  مھني امتحان بفتح يتعلق 2019نوفمبر

  مباشرة أعلى صنف الى صنف من

 من العملة لترقیة مھني امتحان صیادة ببلدية يفتح
 البیانات حسب وذلك مباشرة أعلى صنف الى صنف

  : التالیة

   06 : الرابع الصنف

  02 :  الخامس الصنف

  02 :  السادس الصنف

 جانفي 30 الخمیس يوم المھنیة االمتحانات تجرى
  .الموالیة واأليام 2020

 30 لـ الموافق االثنین يوم الترشحات قائمة ختم
  . 2019 ديسمبر

  بلدية رئیس

  مھني  جاسم

  

 2019 برنوفم 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 27 في مؤرخ صیادة بلدية رئیس من بقرار يتعلق
 المھني االمتحان لجنة بتركیبة يتعلق  2019 نوفمبر

  مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة 

 نوفمبر 27 في مؤرخ صیادة بلدية رئیس من مقرر
  المھني االمتحان لجنة بتركیب يتعلق 2019

 مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة
  صیادة بلدية لفائدة 2019 سنة بعنوان 

  بلدية رئیس

  مھني  جاسم

  

  فارسي منزل

  

 سبتمبر 15  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم بقرار يتعلق 2019

  فارسي منزل ببلدية أول تقني رتبة الى بالملفات
 16 في خمؤر فارسي منزل بلدية رئیس من قــــــــرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2019 سبتمبر
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 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة
  .البلديات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  فارسي منزل بلدية رئیس إن

  الــدسـتور، على اإلطـالع بعــد   

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

  المحلیة،

 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 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 ميالحكو األمر وعلى
 وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  بالبلديات، والترسیم والترقیة اإلنتداب

  :  يلـــي مـــا قــــرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:1 الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  .ارالقر ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات للمناظرة يترشح أن يمكن :2 الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى

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

 المشار ملفاتبال الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 ولفائدة المعنیة البلدية رئیس من بقرار أعاله الیھا

   المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین االعوان

  :القرار ھذا ويضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد?

  الترشحات، قائمة غلق تاريخ?

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ?

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

  :التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة

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

  ينوبه، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

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

  المناظرة، فتح لسنة السابقة

 أو التكوينیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي الملتقیات

  تقني، رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل

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

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5الفصل
 المحلیة الشؤون وزير من قرار بمقتضى أعاله الیھا

  .والبیئة

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 للمقايیس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

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

 كما المترشحین ملفات تقییم مقايیس تضبط :7الفصل
   :يلي

  للمترشح، العامة االقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 من فیھا المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوين-
  تقني، رتبة في سمیةالت منذ اإلدارة قبل

  والمواضبة، السیرة-

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

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

  .المناظرة لجنة أعضاء قبل

 تقییم أعاله الیھا المشار اللجنة تتولى :8 الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین وترتیب
 مترشحان تحصل وإذا علیھا المتحصل االعداد مجموع

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

  .سنا ألكبرھم األولوية تعطى ةاالقدمی

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

  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة

 الرسمي بالرائد القرار ھذا ينشر :10 الفصل
  .التونسیة للجمھورية

   2019 سبتمبر 16 في فارسي منزل

   البلدية سرئی

   المبروك حسن

  بلدية رئیس

  المبروك  حسن

  


