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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات

  ھیشر دوار
 التقن�ي بالسلك تقني النتداب خارجیة مناظرة بالغاء یتعلق 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

 ل�الدارات المشترك  التقني بالسلك "3أ" رتبة في وقتي نعو النتداب خارجیة مناظرة وفتح العمومیة لالدارات المشترك
 ................................................................................................................................العمومیة

 خارجی�ة لمن�اظرة الترش�حات خ�تم ةفت�ر ف�ي بالتمدی�د یتعل�ق 2019 دی�سمبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 ..........................................................................................."3أ" تقني رتبة في وقتي عون النتداب

 في وقتي عون النتداب خارجیة مناظرة كیفیة بضبط یتعلق 2019 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 ...................................................................................................................."3أ" تقني بةرت

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق 2019 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 ......................................................................................................................ادارة ملحق رتبة

 قلیبیة
 للمجل�س ال�داخلي النظ�ام عل�ى الم�صادقة بق�رار یتعلق 2018 دیسمبر 20  في مؤرخ 2018   لسنة 41 عدد قرار

 ..........................................................................................................................بقلیبیة البلدي
 قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2019 سبتمبر 3  في مؤرخ 2018   لسنة 42 عدد قرار
  قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 44 عدد قرار
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 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 45 عدد قرار
 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 46 عدد قرار
 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  يف مؤرخ 2018   لسنة 47 عدد قرار
 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 48 عدد قرار
 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 49 عدد قرار
 ........قلیبیة بلدیة رئیس السید سلطة تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 50 عدد قرار
 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید إمضاء حق تفویض بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 51 عدد قرار
 ......قلیبیة بلدیة رئیس السید إمضاء حق تفویض بقرار یتعلق 2018 یسمبرد 2  في مؤرخ 2018   لسنة 52 عدد قرار
 .............................إمضاء حق بتفویض یتعلق 2018 دیسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 53 عدد قرار

  الوسط جبل

 بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة تنظ�یم كیفی�ة ف�ي بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 ..............................الوسط جبل لبلدیة  العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك  أول تقني  رتبة إلى  للترقیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم  كیفیة في بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 ...........................................................................الوسط جبل لبلدیة   المشترك اإلداري بسلك إدارة ملحق رتبة إلى 

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة في بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 ....................................................الوسط جبل بلدیة لفائدة اإلعالمیة تقنیيو محللي بسلك  برامج واضع لرتبة
 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات دخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

 ...............................................الوسط جبل ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق
 الباب مجاز

 في مؤرخ الباب مجاز بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 المشترك التقني السلكب أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2019 نوفمبر 19

  ...........................................................................................الباب مجاز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 المنستیر

 ممث�ل البح�وري آمال السیدة بتعیین یتعلق بقرار یتعلق 2019 نوفمبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 .........................................................................بورقیبة فطومة مستشفى إدارة بمجلس المنستیر بلدیة عن

 م�ن عمل�ة النت�داب مھن�ي اختب�ار بف�تح یتعلق  بقرار یتعلق 2019 أوت 25  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 .2019 ……………………………………..…………………………سنة عنوانب البلدیة لفائدة األولى الوحدة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2019 سبتمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
   ........................2019 سنة بعنوان المنستیر بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
 بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بف�تح یتعل�ق ق�رار بق�رار یتعلق 2019 سبتمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد قرار

 بعن�وان المن�ستیر بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�الدارات الم�شترك اإلداري بال�سلك إدارة ملح�ق رتب�ة إل�ى للترقی�ة
 …………………………………………………………………………………………………س���نة

2019.  
  الفحول رةعمی

 متصرف  هللا معط الھادي السید بتكلیف یتعلق بقرار یتعلق 2018 أكتوبر 9  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
  ...............................................................الفحول عمیرة ببلدیة المعلومة إلى بالنفاذ المكلف نائب بمھام مستشار

 بمھام 3أ تقني الصغیر ذكرى السیدة بتكلیف یتعلق بقرار یتعلق 2018 أكتوبر 9  في مؤرخ 2018   لسنة 2 عدد قرار
  ...................................................................................الفحول عمیرة ببلدیة المعلومة إلى بالنفاذ المكلف

  
  المالحق
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        القــــرارات
  

  

  المحلیة الجماعات
  

  ھیشر ردوا

  

 2019 أكتوبر 31  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 بالسلك تقني النتداب خارجیة مناظرة بالغاء يتعلق

 مناظرة وفتح العمومیة لالدارات المشترك التقني
 بالسلك "3أ" رتبة في وقتي عون النتداب خارجیة
  العمومیة لالدارات المشترك  التقني

 بالسلك تقني النتداب خارجیة مناظرة بالغاء يتعلق قرار
 مناظرة وفتح العمومیة لالدارات المشترك التقني
 بالسلك "3أ" رتبة في وقتي عون النتداب خارجیة
  العمومیة لالدارات المشترك  التقني

  

  بلدية  رئیس
  غربي  مختار

  

 2019 ديسمبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 لمناظرة الترشحات ختم رةفت في بالتمديد يتعلق

  "3أ" تقني رتبة في وقتي عون النتداب خارجیة

 عون النتداب خارجیة مناظرة ھیشر دوار ببلدية يفتح
  "3أ" تقني رتبة في وقتي

  واحدة خطة  01 عدد شغورھا سد المراد الخطط عدد

  16/12/2019 الترشحات ختم تاريخ

  2020 جانفي 10 المناظرة اجراء تاريخ

  ة بلدي رئیس
  غربي  مختار

 2019 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 وقتي عون النتداب خارجیة مناظرة كیفیة بضبط يتعلق

  "3أ" تقني رتبة في

 عون النتداب خارجیة مناظرة ھیشر دوار ببلدية يفتح
   3أ تقني رتبة في وقتي 

  واحدة خطة 01 عدد شغورھا سد المراد الخطط عدد

  16/12/2019 رشحاتالت ختم تاريخ

  2020 جانفي 10 المناظرة اجراء تاريخ

  بلدية  رئیس
  غربي  مختار

  
 2019 نوفمبر 28  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

 بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط يتعلق يتعلق
  ادارة ملحق رتبة الى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة ھیشر دوار ببلدية يفتح
  ادارة ملحق رتبة لىا 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

  
  قلیبیة

  

 ديسمبر 20  في مؤرخ 2018   لسنة 41 عدد قرار
 الداخلي النظام على المصادقة بقرار يتعلق 2018

  بقلیبیة لديالب للمجلس

 البلدي للمجلس الداخلي النظام على المصادقة قرار
  .بقلیبیة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

 سبتمبر 3  في مؤرخ 2018   لسنة 42 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق  2019
  قلیبیة
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 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 و لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 السیدة إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة بالحالة

  .بالبلدية أطفال رياض تطبیق منشطة الفحیل نجاة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 44 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق  2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 و لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 السیدة إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة بالحالة
  .بالبلدية إدارة مستكتب مبارك بنالحاج ماجدة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 45 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق  2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة وبالحالة
 أطفال رياض تطبیق منشطة الفحیل ربیعة السیدة
  .بالبلدية

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 46 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق  2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة وبالحالة
  .بالبلدية تصرف بكات سلیمان بن إيمان السیدة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 47 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق  2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 إلى الزواج عقود امابر باستثناء المدنیة وبالحالة
  .بالبلدية إدارة ملحق غزي بن حمیدة السیدة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 48 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق 2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 و لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 السید إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة بالحالة

  .بالبلدية تصرف كاتب سلیمان بن كريم

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 49 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق 2018
  قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 إلى الزواج عقود ابرام باستثناء المدنیة وبالحالة
  .بالبلدية إدارة ملحق التركي نادية السیدة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 50 عدد قرار
 بلدية رئیس السید سلطة تفويض بقرار يتعلق  2018
  .قلیبیة

 المتعلقة سلطته قلیبیة بلدية رئیس تفويض قرار
 لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد باالمضاء بالتعريف
 عقود ابرام باستثناء المدنیة بالحالة الوثائق ومختلف

 رئیس مھندس غريبي العزيز عبد السید إلى الزواج
  .بالبلدية خامسة درجة عام وكاتب

  بلدية رئیس
  الحجام جمال
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 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 51 ددع قرار
 رئیس السید إمضاء حق تفويض بقرار يتعلق 2018

  قلیبیة بلدية

 على البلدية رئیس السید امضاء حق تفويض قرار
 شكري السید إلى الترسیم وعدم الترسیم شھائد
  .مستشار متصرف الحجام

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 52 عدد قرار
 رئیس السید إمضاء حق تفويض بقرار يتعلق  2018
  قلیبیة بلدية

 على البلدية رئیس السید امضاء حق تفويض قرار
 سنیة السیدة إلى الترسیم وعدم الترسیم شھائد
  . بالبلدية مستشار متصرف بنعلیة

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2018   لسنة 53 عدد قرار
  إمضاء حق بتفويض لقيتع 2018

 قلیبیة بلدية رئیس السید إمضاء حق تفويض قرار
 خامسة درجة عام كاتب غريبي العزيز عبد للسید

  .بالبلدية

  بلدية رئیس
  الحجام جمال

  

  الوسط جبل

  

 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة في بقرار يتعلق

 التقني بالسلك  أول تقني  رتبة إلى  للترقیة
  الوسط جبل لبلدية  العمومیة لإلدارات المشترك 

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم 
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن 
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

 والمتوفر رتبھم في المترسمون  التقنیون العمومیة

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات خمس شرط فیھم
  .الترشحات ختم تاريخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح 
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدية رئیس من بقرار

  .سواھم دون للبلدية

  بلدية رئیس
  الجالصي  سفیان

  

 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم  كیفیة في بقرار يتعلق

 المشترك اإلداري بسلك إدارة ملحق رتبة إلى  للترقیة
  الوسط جبل لبلدية  

 ملحق إلى للترقیة ملفاتبال الداخلیة المناظرة تنظم 
 العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن 
 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى

 التصرف كتبة أعاله إلیه المشار العمومیة لإلدارات 
 فیھم والمتوفر رتبھم في لمترسمونا  الراقنون والكتبة

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح 
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدية رئیس من بقرار

  .سواھم دون للبلدية

  بلدية رئیس
  الجالصي  سفیان

  

 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة في بقرار يتعلق

 وتقنیي محللي بسلك  برامج واضع لرتبة للترقیة
  الوسط جبل بلدية لفائدة اإلعالمیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم 
 لإلدارات یةاإلعالم وتقنیي محللي بسلك برامج واضع

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن 
 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى

 المترسمون اإلعالمیة مخبر تقنیو العمومیة لإلدارات
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 أقدمیة سنوات خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في
  .الترشحات ختم تاريخ في تبةالر ھذه في األقل على

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح 
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدية رئیس من بقرار

  .سواھم دون للبلدية

  بلدية رئیس
  الجالصي  سفیان

  

 2019 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 إلى للترقیة الملفاتب دخلیة مناظرة فتح بقرار يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة
  الوسط جبل بلدية لفائدة العمومیة

 جانفي 24 يوم ولفائدتھا الوسط جبل ببلدية يفتح 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام  2020 

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى
  .2019 سنة بعنوان مومیةالع لإلدارات

  . واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد 

  2019ديسمبر 25 يوم الترشحات ختم يقع 

  بلدية رئیس
  الجالصي  سفیان

  

  الباب مجاز

 نوفمبر 18  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 مؤرخ الباب مجاز بلدية رئیس من بقـرار يتعلق  2019

 تنظیم كیفیة بضبط لقيتع 2019 نوفمبر 19 في
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  الباب مجاز بلدية

  الباب، مجاز بلدية رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد 

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة ّالمتعلق 2018 ماي 9 في

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

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

لستة  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 مراأل وعلى 
 الحكومة رئیس بتسمیة ّالمتعلق 2016 أوت 27 في

  وأعضائھا،

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

  الحكومة،

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

  بالبلديات، الترسیم و والترقیة

 والبیئة المحلیة الشؤون لوزير النموذجي القرار وعلى
 تنظیم كیفیة بضبط ّالمتعلق 2019 ماي 02 في المؤرخ

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

  البلديات،

  :يلـــي مــــا ـــررقـــ

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

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 الداخلیة للمناظرة يترشح أن يمكن :الثاني الفصل
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 ولفائدة البلدية رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار
 دون الباب مجاز ديةبل إلى بالنظر الراجعین األعوان
  .سواھم
  :القرار ھذا ويضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاريخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاريخ-
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 المشار للمناظرة المترشحین على يجب :الرابع الفصل
 مجاز بلدية لدى ترشحھم مطالب يودعوا أن أعاله إلیھا
  :التالیة بالوثائق مصحوبة الباب

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

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

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة

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

  تقني، خطة في التسمیة منذ

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

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 لمقايیسل طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض في المحددة

  .قبولھم يمكن الذين المترشحین قائمة اقتراح-

 للمترشح المباشر الرئیس يتولى :السادس الفصل
 والعشرون (0) الصفر بین يتراوح تقییمي عدد إسناد
 وإتقانه بعھدته المنوطة للمھام أدائه عن يعبر (20)

  .لعمله أدائه في

 المشار الداخلیة رةالمناظ لجنة تتولى : السابع الفصل
 للمقايیس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا

  :التالیة

  ، 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
 (0) الصفر بین يتراوح عدد مقیاس كل إلى ويسند

 بالمقايیس الخاصة الضوارب وتضبط (20) والعشرين
  .المناظرة لجنة أعضاء قبل من

 أعاله ھاإلی المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

 على باالعتماد 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 ولويةاأل تعطى األقدمیة
 في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل

 مجاز بلدية رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة
  .المناظرة لجنة من وباقتراح الباب

  بلدية رئیس
  قريرة  جالل دمحم

  

  المنستیر

 نوفمبر 22  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد قرار
 البحوري آمال السیدة بتعیین يتعلق بقرار يتعلق  2019
 مستشفى إدارة بمجلس المنستیر بلدية عن ممثل

  بورقیبة فطومة

 لجنة رئیسة البحوري آمال السیدة تعیین :األول الفصل
 ممثلة العالي التعلیم مع والشراكة والتعلیم التربیة

  .بورقیبة فطومة إدارة بمجلس المنستیر بلدية عن

 باتخاذ مكلف لبلديةل العام الكاتب :الثاني الفصل
  .الغرض في الالزمة والقانونیة اإلدارية اإلجراءات

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر
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 2019 أوت 25  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 عملة النتداب مھني اختبار بفتح يتعلق  بقرار يتعلق

  .2019 سنة بعنوان البلدية لفائدة األولى الوحدة من

 مھني اختبار المنستیر ديةببل يفتح :األول الفصل
 على وذلك األولى الوحدة من عملة 06 عدد النتداب

  :التالي النحو

  االختصاص          العدد     الصنف

  .حضیرة أو بورشة عامل              03         03 

  .بمغازة عامل               01              

  .حراسة عامل               02              

 16 يوم المنستیر ببلدية االختبار يجرى :الثاني لفصلا
  .الموالیة واأليام 2019 ديسمبر

 15 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 نوفمبر

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 سبتمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 15 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق   2019 

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة فاتبالمل
 المنستیر بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  2019 سنة بعنوان

 نوفمبر 25 يوم المنستیر ة ببلدي تفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2019

 اتلإلدار المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
 دون بالنظر لھا الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة
  .سواھم

 للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .خطط 03 عدد الرتبة بھذه

 25 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث الفصل
  .2019 أكتوبر

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

 سبتمبر 16  في مؤرخ 2019   لسنة 16 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح يتعلق قرار بقرار يتعلق 2019

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقیة بالملفات
 المنستیر بلدية لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  .2019 سنة بعنوان

 نوفمبر 25 يوم المنستیر ببلدية تفتح :األول الفصل
 ترقیةلل بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واأليام 2019

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى
 بالنظر لھا الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات

 الخطط عدد حدد :الثاني الفصل.سواھم دون
 الفصل.خطط 02 عدد الرتبة بھذه للتناظر المعروضة

 أكتوبر 25 يوم الترشحات قائمة ختم يقع :الثالث
2019.  

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

  الفحول عمیرة

  

 2018 أكتوبر 9  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
 هللا معط الھادي السید بتكلیف يتعلق بقرار يتعلق

 إلى بالنفاذ المكلف نائب بمھام مستشار متصرف 
  الفحول عمیرة ببلدية المعلومة

 متصرف  هللا معط الھادي السید بتكلیف يتعلق قرار
 المعلومة إلى بالنفاذ لفالمك نائب بمھام مستشار

  الفحول عمیرة ببلدية

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال

  

 2018 أكتوبر 9  في مؤرخ 2018   لسنة 2 عدد قرار
 تقني الصغیر ذكرى السیدة بتكلیف يتعلق بقرار يتعلق

 عمیرة ببلدية المعلومة إلى بالنفاذ المكلف بمھام 3أ
  الفحول

 3أ تقني رالصغی ذكرى السیدة بتكلیف يتعلق قرار
 عمیرة ببلدية المعلومة إلى بالنفاذ المكلف بمھام

   الفحول

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1148صفحــة 



  1149صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1150صفحــة 



  1151صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1152صفحــة 



  1153صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1154صفحــة 



  1155صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1156صفحــة 



  1157صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1158صفحــة 



  1159صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1160صفحــة 



  1161صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1162صفحــة 



  1163صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1164صفحــة 



  1165صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1166صفحــة 



  1167صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1168صفحــة 



  1169صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1170صفحــة 



  1171صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1172صفحــة 



  1173صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1174صفحــة 



  1175صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1176صفحــة 



  1177صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1178صفحــة 



  1179صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1180صفحــة 



  1181صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1182صفحــة 



  1183صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1184صفحــة 



  1185صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1186صفحــة 



  1187صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1188صفحــة 



  1189صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1190صفحــة 



  1191صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1192صفحــة 



  1193صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1194صفحــة 



  1195صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1196صفحــة 



  1197صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1198صفحــة 



  1199صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1200صفحــة 



  1201صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1202صفحــة 



  1203صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1204صفحــة 



  1205صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1206صفحــة 



  1207صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1208صفحــة 



  1209صفحـة   2019  ديسمبر6 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   23عـــــدد 



  23عــــــدد   2019  ديسمبر6 ––لرسمیة للجماعات المحلیة الجريدة ا  1210صفحــة 


