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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 المرسى
 أو المباني رفع و ھدم على معلوم بتوظیف یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  ..................................................................................................مالھد لقرارات المخالفة و منھا جزء
 مھني وامتحان اختبار بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 30  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ........................................................2020 سنة بعنوان مباشر أعلى  صنف إلى صنف من العملة لترقیة
 قربة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار علقیت 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  ................قربة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك عام معماري مھندس رتبة إلى للترقیة  بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  .............قربة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة  بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 مارس 4  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ..........................قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف إلى للترقیة  بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ...............قربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف إلى للترقیة  بالملفات
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 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 بلدیة لفائدة واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف إلى للترقیة  بالملفات

  ..........................................................................................................................................قربة
 إلى ترقیتھم المزمع العملة عدد ضبط بمقرر یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 ......................................................................................................................مباشرة أعلى صنف
 من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ........................................................................................................مباشرة اعلي صنف ىإل صنف
  الباب مجاز

 من البلدیة للمحالت المتسوغین بإعفاء یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  .....2023دیسمبر  31 غایة إلى و 2011 جانفي 01 من الممتدّة للفترة الكراء لمعینات السنویة الزیادة معالیم
 اإلیواء معلوم في والتخفیض باإلعفاء یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 .......................................................البلدي الحجز بمستودع المودعة المحجوزات على الموظف والحراسة
 مجاز بلدیة لفائدة خاص جاري حساب بفتح یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 .......................................................................الباب مجاز بلدیة محتسب البلدي القابض السید لدى الباب

  سوسة حمام
 المنشات استغالل معالیم مراجعة بحول یتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 ....................................................................................................................................الریاضیة
 ...الریاضیة المنشآت استغالل معالیم بمراجعة یتعلق 2020 جانفي 1  في ؤرخم 2020   لسنة 4 عدد قرار

 النفیضة
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  2020 أوت14

 ...................................................................................النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت14

 .....................................................................2020سنة  بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت14

 . ...................................................................2020 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
  ھالل قصر

 ........مدنیة حالة ضابط بصفة تكلیف بقرار یتعلق 2020 جویلة 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  فارسي منزل

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 14  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 ...........فارسـي منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 14  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  سنة بعنوان فارسـي منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

2020....................................................................................................................................... 
  شاكر منزل

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (میكانیك اختصاص) تقني النتداب باالختبارات

 ................................................................................................................2020سنة  بعنوان شاكر
 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 .....................شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020  سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظـــرة بفتح یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (میكانیك اختصاص) تقني
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 سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ......................شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا

 النتداب باالختبارات خارجیة مناظـــرة بفتح یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .............2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ............شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب النتداب باالختبارات

 القصر
 بن صالح للسید باإلمضاء تفویض بإلغاء یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

  .............................................................................................................................شوشان عمارة
 .....عبید حمزة للسید مضاءباإل التفویض بإلغاء یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 سوسن لآلنسة مضاء...باال تفویض بإلغاء یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

  .......................................................................................................................................قاسمي
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

  

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 المخالفة و  منھا جزء أو المباني رفع و ھدم على معلوم بتوظیف
  الھدم لقرارات

 جزء أو المباني رفع و ھدم على معلوم بتوظیف یتعلّق قـــــــرار 
  الھدم لقرارات المخالفة و منھا

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ  

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  ، المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤرخ األمر وعلى
  ، المرسى

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى 
  ، 2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة

 لسنة الثّانیـــــــة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  اإلثنین یومي المنعقــدة 2020

 و ھدم على معلوم بتوظیف مقترح حول 2020 جویلیة 13 و 06
  ، الھدم لقرارات المخالفة و منھا جزء أو المباني رفع

  یلـي مـا قــّرر

 جزء أو المباني ورفع ھدم على معلوم توظیف یتمّ  : األّول الفصل
 الواردة المعطیات بإعتماد ھدم قرارات موضوع المخالفة منھا

  .(المصاحبة الوثیقة أنظر ) التّالیین بالجدولین

 أو البنایة لھدم الالزمة الزمنیّة المدة إحتساب یتم : الثّاني الفصل
 إستكمال غایـــــــة إلى المعدّات جمع ساعة من إبتداء منھا جزء

  .والّرفع الھدم عملیّـــــــة

 تثقیل یتم ، للبلدیة التابعة الھدم آالت عطب حالة في : الثّالث الفصل
  .المخالف كاھل على إصالحھا نفقات

 الشرطة و البلدیّة الّشرطة و للبلدیّة العام الكاتب : الّرابع الفصل
   األمنیّة المصالح و البیئیّة

  

  .یخّصھ فیما كلّ  القرار ھذا بتنفیذ مكلّفون

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یُجرى : الخامس الفصل
  .المحلیّة للجماعات الّرسمیّة

  البلدیــــّة رئیس 
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 30  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 صنف من العملة لترقیة مھني وامتحان ر اختبا بفتح یتعلق بقرار

  .2020 سنة بعنوان مباشر أعلى  صنف إلى

 إلى صنف من العملة لترقیة مھني وامتحان ر اختبا بفتح یتعلق قرار
  ، 2020 سنة بعنوان مباشر أعلى  صنف

  ، إّطالعھ بعد المرسى بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق و 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و
2011،  

 دیسمبر18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق 2019
  بالبلدیات،

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
 عملة ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و

  الثالثة، و الثانیة و األولى بالوحدات المحلیــــــة الجماعات
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 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق على و
 و الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة

  البلدیات، و الجھویة المجالس لعملة االنتداب

 المتعلق 2020 جویلیة 30 في المؤرخ 771 عدد المقرر على و
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  ،2020 سنة بعنوان المرسى ببلدیة مباشرة

                                                                
  یلــــي مــــا قــرر 

 لترقیة مھني اختبار و امتحان المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  . (الملحقة الوثیقة أنظر )التالي الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و

 و 2020 سبتمبر 10 یوم المھنیة االمتحانات تجرى :2 الفصل
  .الموالیة األیام

  .2020 أوت 10 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

  البلدیــــــــــــــــة  رئیـس
  بوراوي  معز

  

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

  قربة

  

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك عام معماري مھندس
  قربة

 یتعلق 2020 جوان 19  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك عام معماري مھندس
  قربة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في رخالمؤ 2011 لسنة 89عدد

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین
  .2009 جانفي 21 في

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ألحكام وفقا لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك عام معماري مھندس

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك عام معماري مھندس رتبة

 في المترسمون الرؤساء المعماریون المھندسون أعاله إلیھ المشار
 في األقل على اقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قربة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ھذه وتسجل  اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 مصحوبة وتكون قربة بلدیة لدى الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : التالیة بالوثائق

  .ذاتیة سیرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  . باإلدارة
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 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام
 (... تكوینیة دورات ندوات، محاضرات، ، الملتقیات في المشاركة)

 ھذا ویكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند
  . قربة بلدیة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 الصفر بین یتراوح عدد إسناد قربة بلدیة رئیس یتولى : 6 الفصل
 خالل المترشح بھا قام التي لألنشطة تقییما (20) وعشرین (0)

   : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین

  .العمل تنظیم-

  .الخدمة نوعیة-

  .والبحوث والتاطیر التكوین أعمال-

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-
  .المترشحین

  .(20) وعشرین (0)صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد إسناد-

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

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

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بسلك عام معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من لإلدارة المعماریین المھندسین
  .المناظرة لجنة

  2020 جــــوان 19 : فـــي قربة

  

  بلدیةال رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد

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

 یتعلق 2020 جوان 18  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  قربة بلدیة

  2020 وانج 19  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـــــــــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  قربة بلدیة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین
  .2009 جانفي 21 في

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

 في المترسمون األول المعماریون المھندسون أعاله إلیھ المشار
 في األقل على اقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه
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 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قربة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ھذه وتسجل  اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 مصحوبة وتكون قربة بلدیة لدى الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : التالیة بالوثائق

  .ذاتیة سیرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  . باإلدارة

 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام
 (... تكوینیة دورات ندوات، محاضرات، ، الملتقیات في المشاركة)

 ھذا ویكون والمنشورات والبحوث األعمال من نسخة االقتضاء وعند
  . قربة بلدیة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 صفر بین یتراوح عدد إسناد قربة بلدیة رئیس یتولى : 6 الفصل
 خالل المترشح بھا قام التي لألنشطة تقییما (20) وعشرین (0)

   : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین

  .العمل تنظیم-

  .الخدمة نوعیة-

  .والبحوث والتاطیر التكوین أعمال-

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-
  .المترشحین

  .(20) وعشرین (0)صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد إسناد-

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

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

 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد لجدارةا
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من لإلدارة المعماریین المھندسین
  .المناظرة لجنة

   2020 جــــــــوان 19 : فـــي قربة

  

  بلدیةال رئیس    
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 مارس 4  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  قربة

 2020 مارس 05  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـــــــــــرار
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف إلى للترقیة 
  قربة بلدیة لفائدة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

  27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 مجموع من االقل على %35 بنسبة قربة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین
  .سواھم دون قربة بلدیة إلى بالنظر والراجعین أعاله

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة قربة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)  الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 7 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-
  .المناظرة
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 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 مترشحان تحصل وإذا ، شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي

 األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو
 ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم

  .سنا

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  2020 مـــــــارس 05 : فـــي قربة

  بلدیةال رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  قربة بلدیة

 2020 مارس 03  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـــــــــــرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  قربة بلدیة

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

  27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المتصرفون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 مجموع من االقل على %35 بنسبة قربة بلدیة رئیس من

 اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین  المتصرفین
  .سواھم دون قربة بلدیة إلى بالنظر والراجعین

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة قربة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  .ینوبھ من أو اإلدارة

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-
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 خالل العون على المسلطة التادیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 بشھادة او المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

  .تأدیبیة عقوبة اي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد االدارة قبل من المنظمة التكوین

 سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة

 المترشح یعده تقدیر اقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لفتح السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واالعمال االنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات  المناظرة
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 7 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-
  .المناظرة

 7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد سمقیا كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 لجنة من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 مـــارس 03 : فـــي قربة

  

  لدیةالب رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 إلى للترقیة  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف
  قربة بلدیة لفائدة واالرشیف

 2020 مارس 03  في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من قـــــــــــرار
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف إلى للترقیة 
  قربة بلدیة لفائدة واالرشیف الوثائق في المتصرفین

   قربة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اطالعھ بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 1999مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675 عدد األمر وعلى
 الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  .واألرشیف

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا واألرشیف

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في رئیس متصرف رتبة

 في المستشارون المتصرفون اعاله الیھ المشار واألرشیف الوثائق
 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون واالرشیف الوثائق
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة قربة بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قربة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  : التالیة بالوثائق مصحوبة قربة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  .ذاتیة سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  .باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 ، ملتقیات في المشاركة)  المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (...محاضرات
  .والمنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  .المترشح إلیھا

 ختم تاریخ بعد یسل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي  االدارة رئیس یتولى : 7 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي االنشطة في تقریر
  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  . العمل تنظیم-

  .الخدمة توعیة-

  .والبحوث والتاطیر التكوین أعمال-

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

  . (20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عددا المترشح إلى ویسند

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في القدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم االولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت واذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا  الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 الوثائق في رئیس متصرف رتبة لىا للترقیة بالملفات الداخلیة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح قربة بلدیة رئیس قبل من واألرشیف

  2020 مـــــارس 03 : فـــي قربة

  بلدیةالب رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد
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 یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
  مباشرة أعلى صنف إلى ترقیتھم المزمع العملة عدد ضبط بمقرر

 یتعلق  2020 أوت 17 : في مؤرخ قربة بلدیة رئیس مقـــررمن
  العملة عدد بضبط

  مباشرة أعلى صنف إلى ترقیتھم المزمع

  قربـة، بلدیــة رئیـس إن

  :اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112 عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظــام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلـى

 بإحداث لمتعلـــقا 1957دیسمبــر 31 فــي المـؤرخ األمر وعلى
  .قربــــة بلدیــة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر انھ وحیث
2020.  

  یلي مــا قـرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط   : وحیــد فصـــل
  : التالي الجدول  بیانات حسب 2020

  : الثانیة الوحدة ضمن(1

 المراد العملة ترقیتھمعدد المزمع للعملة الجملي الوحدةالصنفالعدد
 ترقیتھم المراد العملة عدد(%50) مھني امتحان طریق عن ترقیتھم

  (%50) باالختیار

   الثانیـــة الوحــدة

  402020  الرابع الصنف

  040202  الخامس الصنف

  180909  السادس الصنف

      020101ع    الساب الصنف

  2020 أوت 17 : فــــــــــــي قربة            

                                                     

  بلدیةال رئیس      
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 16  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 اعلي صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار

  مباشرة

   یتعلق 2020 أوت 17 : في مؤرخ قربة بلدیة رئیس من مقـــرر

  مباشرة اعلي صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  قربـة، بلدیــة رئیـس إن

  :اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112 عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظــام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلـى

 بإحداث المتعلـــق 1957دیسمبــر 31 فــي المـؤرخ األمر وعلى
  .قربــــة بلدیــة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 عدد بضبط المتعلق 2020 اوت 17 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  .2020 سنة بعنوان قربة
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  یلــي ما قـرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان قربة ببلدیة یفتح  :األول الفصل
   الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  : التالــــــــــــــي

  : الثانیة الوحدة ضمن (1

  ترقیتھم المراد العملة الیھاعدد الترقیة ستتم التي االصناف

  مھنـــــــــــي امتحان طریق عن

  20 الرابـــع الصنف

  02 الخـامس الصنف

  09 السـادس الصنف

  01 السابـــع الصنف

 2020 نوفمبر 08 یوم المھنیة االمتحانات تجرى  :  الثاني الفصل
  . الموالیة واألیام

 اكتوبر 08 : یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل
2020.  

  2020 اوت 17 فــــي قربة

  

  لدیةالب رئیس     
  بوطریف  اللطیف عبد

  

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

  الباب مجاز

  

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 لمعینات السنویة الزیادة معالیم من البلدیة للمحالت المتسوغین بإعفاء
 31 غایة إلى و 2011 جانفي 01 من الممتدّة للفترة الكراء

  2023 دیسمبر

  ، إطالعھ بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن    

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون على   
   المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 09/05/2018

 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عــدد القانـــون وعلى 
 وخاصة العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 31/12/1973

   تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى منھ 25 الفصل

 مجلة بإصدار المتعلق 15/12/1906 في المؤرخ األمر وعلى
 منھ 728و 243 ،242 ،23 الفصول وخاصة والعقود اإللتزامات

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیـة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلى
  الباب، مجاز

 الثانیة العادیة دورتھ في الباب بمجاز البلدي المجلس مداولة وعلى
   .2020 جوان 27 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة

  :یلـــي مــا قـــــرر

 معالیم من البلدیة للمحالت المتسوغین إعفاء یقع :األول الفصل
 2011 جانفي 01 من الممتدّة للفترة الكراء لمعینات السنویة الزیادة

 متسوغ كل اإلجراء بھذا یتمتع و 2023 دیسمبر 31 غایة إلى و
 و للدیون الجملي المبلغ من بالمائة 10 خالص شریطة بلدي لمحل

   .الباقي بجدولة االلتزام

 جوان 30 غایة إلى المفعول ساري القرار ھذا یبقى :الثاني الفصل
2021.   

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما

  لدیةالب رئیس 
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 على الموظف والحراسة اإلیواء معلوم في والتخفیض باإلعفاء

  البلدي الحجز بمستودع المودعة المحجوزات

  قـــــرار

 األساسي القانون على   ، إطالعھ بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن
 المتعلق 09/05/2018 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد

 140 و 139 الفصول وخاصة المحلیة الجماعات مجلة بإصدار
   منھ،

 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عــدد القانـــون وعلى
 وعلى العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 31/12/1973

  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 بلدیـة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر لىوع 
  الباب، مجاز

 الثانیة العادیة دورتھ في الباب بمجاز البلدي المجلس مداولة وعلى
   .2020 جوان 27 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة
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  :یلـــي مــا قـــــرر

 والحراسة اإلیواء معلوم في والتخفیض اإلعفاء یقع :األول الفصل
  البلدي الحجز بمستودع المودعة المحجوزات على الموظف

    :التالي الجدول بیانات وفق 

                                    :المحجوز نوع       ر/ع
  والحراسة اإلیواء معلوم من التخفیض أو اإلعفاء نسبة

 اإلعفاء                           : والبضائع العادیة الدراجات1
  .والحراسة اإلیواء معلوم من الكلّي

                                           :  الناریة الدراجات2
  .والحراسة اإلیواء معلوم من بالمائة 95 بنسبة التخفیض

 طن 3.5 حمولتھا تفوق التي الكبیرة والعربات السیاحیة السیارات3
  .والحراسة اإلیواء معلوم من بالمائة 70 بنسبة التخفیض:

 بالمستودع محجوز لھ شخص كل اإلجراء بھذا یتمتع :الثاني لفصلا
 حجز تولّت التي السلطة تجاه القانونیة وضعیتھ بتسویة قام البلدي

 إلى المفعول ساري اإلجراء ھذا ویبقى بالمستودع وإیداعھ المحجوز
   .2020 دیسمبر 31 غایة

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما

  البلدیة رئیس                                                   
  قریرة  جالل دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 القابض السید لدى الباب مجاز بلدیة لفائدة خاص جاري حساب بفتح

  الباب مجاز بلدیة محتسب البلدي

  ، إطالعھ بعد الباب مجاز بلدیة رئیس إن 

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون على   
 وخاصة المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 09/05/2018

   منھ، 138 الفصل

 بلدیـة بإحداث المتعلق 15/11/1892 في المؤرخ األمر وعلى 
  الباب، مجاز

 18 في المؤرخ 12 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بمیزانیة الخاصة الحسابات فتح بإجراءات المتعلق 2020 ماي

 الجماعات مجلة من 138 الفصل أحكام تفعیل إطار في البلدیات
  .المحلیة

 الثانیة العادیة دورتھ في الباب بمجاز البلدي المجلس مداولة وعلى
   .2020 جوان 27 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة

  :یلـــي مــا قـــــرر

 الباب مجاز بلدیة لفائدة خاص جاري حساب یفتح :األول الفصل
 لرصد یخّصص الباب، مجاز بلدیة محتسب البلدي القابض السید لدى

 تمویل في المساھمة أو لتمویل وجوبا تصرف التي الھبات محاصیل
 یمكن التي الشراكة عالقات ومحصول عامة مصلحة ذات مشاریع

 تمویل في المساھمة أو تمویل قصد األطراف ببعض البلدیة تجمع أن
   .البرامج بعض

 الجاري الحساب موضوع الصندوق على أطلق :الثاني الفصل
   ."والمواطنة التنمیة صندوق "تسمیة أعاله إلیھ المشار

 كل مكلفان بھا البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
   .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما

  البلدیة رئیس
  قریرة  جالل دمحم

  

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

  سوسة حمام

  

 یتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  الریاضیة المنشات إستغالل معالیم مراجعة بحول

 الملعب) الریاضیة المنشات إستغالل معالیم بمراجعة یتعلق قرار
 البلدي المجلس لمداولة تبعا (الریاضیة القاعة-الحوار بوعلي البلدي

  2019 دیسمبر 30و27 بتاریخ المنعقدة اإلستثنائیة دورتھ في

  البلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

  

 یتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  الریاضیة المنشآت استغالل معالیم بمراجعة

  الریاضیة المنشآت استغالل معالیم مراجعة

  البلدیة رئیس
  القلي  لیلى
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------------------  

  النفیضة

  

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 یتعلق  2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  النفیضة بلدیة رئیس إن  . النفیضة

 یتعلق  2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
   . النفیضة

  النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . النفیضة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 في المؤرخ المحلیة الشؤون لوزیر النموذجي القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 جویلیة14

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  البلدیات لفائدة العمومیة راتلإلدا

  یــلي مــــا قـــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

 الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني لفصلا. القرار ھذا
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة لإلدارات
 على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل?
 مجموع من األقل على ? 35 بنسبة النفیضة بلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین
  .سواھم دون النفیضة بلدیة إلى بالنظر الراجعین و  أعاله

  : القرار ھذا ویضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -          

  الترشحات قائمة غلق تاریخ  -         

  المناظرة فتح تاریخ  -         

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل?
 بالوثائق مصحوبة النفیضة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات  أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة قبل من المنظمة  التكوین
 للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل القیمیة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 ختم بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل?
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة
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 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السادس الفصل?
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى     

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

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السابع الفصل?
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین(0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل?
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة، سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة-
  .المناظرة

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 7 بالفصل إلیھ

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة  المناظرة لجنة  ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  . (20) والعشرین (0) بین

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :التاسع الفصل
 و              القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب

 وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا المتحصل
 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون
  .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 لجنة من وباقتراح النفیضة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات االلكترونیة والبوابة المحلیة
  .للبلدیة

   2020 أوت 14 في النفیضة

  البلدیة رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020 .  

 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020 .  

  النفیضة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و 

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى 
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 2020 أوت 14 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  . النفیضة بلدیة

  یـــلي مــا قـــرر

 29 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة یفتح :األول الفصل?
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 سبتمبر

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  . 2020 سنة

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل?
     . (01) واحدة خطة

 أوت 28 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل?
2020 .  

  2020 أوت 14 في النفیضة

  بلدیةال رئیس    
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  . 2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  . 2020 سنة بعنوان

  النفیضة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد رسومالم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم و                          

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى 
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 2020 أوت 14 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة
  . النفیضة بلدیة لفائدة

  یـلي مـا قـــــرر

 سبتمبر 29 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  . 2020 سنة بعنوان

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
     . (01) واحدة خطة

 أوت 28 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
2020 .  

   2020 أوت 14 في النفیضة

  بلدیةال رئیس
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

  ھالل قصر

 یتعلق 2020 جویلة 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  مدنیة حالة ضابط بصفة تكلیف بقرار

 الشیخاوي سعاد ?ة?السید مسؤولیتي تحت كلفت : األول الفصل
 لتقوم المدنیة للحالة ضابط صفة لھا لتكون البلدي بالمجلس عضوة
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 بالحالة و لألصل النسخ بمطابقة باإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف
  . الزواج عقود إبرام ذلك في بما المدنیة

  . تاریخھ من بدایة القرار بھذا العمل یجري : الثاني الفصل

  بلدیةال رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

  فارسي منزل

  

 یتعلق 2020 أوت 14  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  فارسـي منزل بلدیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فارسي منزل بلدیة تنظم
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 المتعلق 2020 أوت 14 في المؤرخ البلدیة رئیس قرار ألحكام
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  فارسـي منزل بلدیة

  بلدیةال رئیس
  المبروك  حسن

  

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

 یتعلق 2020 أوت 14  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان فارسـي

 الموالیة واألیام 2020 سبتمبر 16 یوم فارسي منزل ببلدیة تفتح
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 المراد الخطط عدد وحدّد سواھم دون إلیھا بالنظر الراجعین األعوان

 أكتوبر 16 یوم الترشحات تختم (1) واحدة بخطة شغورھا سدّ 
  2020 نوفمبر 16 یوم المناظرة لجنة وتجتمع 2020

  بلدیةال رئیس
  المبروك  حسن

  

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

  شاكر منزل

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (میكانیك اختصاص)
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة

 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (میكانیك اختصاص)

  (الملحق أنظر) 2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة

  بلدیةال رئیس     
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

  شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط
 شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة

  .(الملحق انظر)

  بلدیةال رئیس  
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 اختصاص) تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظـــرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (میكانیك
  2020 سنة بعنوان شاكر منزل

 2020اكتوبر 25 یوم شاكر منزل ببلدیة یفتح :األول الفصل
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظـرة الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  (میكانیك اختصاص)
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصل
(01).  

  .2020 سبتمبر 25 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

  بلدیةال رئیس   
  الفوراتي  الستار عبد
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------------------  

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

  شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة

 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط
 شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة

  (الملحق انظر)

  بلدیةال رئیس     
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بالسلك إدارة مستكتب النتداب باالختبارات خارجیة مناظـــرة بفتح

 بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة

 2020أكتوبر 25 یوم شاكر منزل ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إدارة مستكتب النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام
 شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصل
(01).  

   .2020سبتمبر 25 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

  بلدیةال رئیس      
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 مستكتب النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  .شاكر

 مستكتب النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط
 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  (الملحق انظر) .شاكر

  بلدیةال رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

  القصر

  

 یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  شوشان عمارة بن صالح للسید باالمضاء تفویض بالغاء

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .265 عدد الفصل خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  .1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة

  .46 الفصل خاصة و

 دیسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقیح یتعلق 2019

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 دیسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد االمر على و
 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019

 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999 افریل 12
  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك التقني
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 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 افریل12  بتاریخ المدنیة بالحالة االمضاء في تفویض القرار على و
 اول تقني الرتبة شوشان عمارة بن صالح:السید یخص 2019
   .اإلشراف سلطة طرف من 2017افریل 20 بتاریخ علیھ المصادق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  یلي ما قرر

 المدنیة بالحالة االمضاء في التفویض قرار یلغى :االول الفصل
 الصنف اول الرتبةتقني شوشان عمارة بن صالح:السید یخص

  .القصر ببلدیة"2أ" الفرعي

 من امضائھ تاریخ من النفاذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .البلدیة رئیس طرف

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر :الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :لرابع الفصل

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  عبید حمزة للسید باالمضاء التفویض بالغاء

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .265 عدد الفصل خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  .1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة

  .46 الفصل خاصة و

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك االداري

 افریل 15 بتاریخ المدنیة بالحالة االمضاء في تفویض القرار على و
 المصادق متصرف الرتبة عبید عمر بن حمزة :السید یخص 2019

   .االشراف سلطة طرف من 2019 افریل 19 بتاریخ علیھ

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  یلي ما قرر

 المدنیة بالحالة االمضاء في التفویض قرار یلغى :االول الفصل
 الفرعي الصنف متصرف الرتبة عبید عمر بن حمزة :السید یخص

  .القصر ببلدیة"2أ"

 من امضائھ تاریخ من النفاذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .البلدیة رئیس طرف

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر :الثالث الفصل

  القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الفصاللرابع

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  



 

  2553صفحـة   2020أوت  25 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   56عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  قاسمي سوسن لالنسة باالمضاء تفویض بالغاء

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .265 عدد الفصل خاصة و تممتھ و نقحتھ التي النصوص

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و االداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1957 اوت غرة في المؤرخ 03 عدد القانون على و 
  .تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة الحالة بتنظیم

 اوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة االشھاد و باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  .1999 مارس اول

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و 
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 تعلیقھا و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة

  .46 الفصل خاصة و

 دیسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر اتمام و بتنقیح یتعلق 2019

 الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 دیسمبر 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1240 عدد االمر على و
 في المؤرخ 1999 لسنة 822 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019

 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1999 افریل 12
  .التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 26 في مؤرخ 2019 لسنة 1241 عدد الحكومي االمر على و
 المؤرخ 1999 لسنة 823 عدد االمر بتنقیح یتعلق 2019 دیسمبر

 التقني السلك تأجیر نظام بضبط المتعلق 1999 افریل 12 في
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 افریل 15 المدنیةبتاریخ بالحالة االمضاء في تفویض القرار على و
 تقني الرتبة قاسمي بلقاسم بنت سوسن :السیدة یخص 2019
 سلطة طرف من 2019 افریل 19 بتاریخ علیھ المصادق
   .االشراف

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  یلي ما قرر

 المدنیة بالحالة االمضاء في التفویض قرار یلغى :االول الفصل
 الصنف تقني الرتبة  قاسمي بلقاسم بنت سوسن :السیدة یخص

  .القصر ببلدیة"3أ" الفرعي

 من امضائھ تاریخ من النفاذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .البلدیة رئیس طرف

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر :الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الفصاللرابع

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

  


