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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 المرسى
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 .................2020 سنة بعنوان المرسى ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 ............................المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
 ............................اإلمضاء حق بتفویض یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 41 ددع قرار

 حسین سیدي
 بفتح یتعلق حسین سیدي بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري السلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة
 .........................................................................................................................حسین سیدي بلدیة

 زغوان
 االسبوعیة السوق ببانتصا یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار

 ..................................كورونا جائحة من التوقي اطار في اللزمة عقد موضوع الدواب وسوق المختلفھ للمواد
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 المفتوحة الحمامات  بغلق یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 66 عدد قرار
 من التوقي اطار في  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر من بدایة شھر لمدة زغوان بلدیة نظر مرجع للعموم
 ..............................................................................................................................كورونا جائحة
 الحافالت دخول بمنع یتعلق اربقر یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 67 عدد قرار

 من التوقي اطار في  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر تاریخ من بدایة زغوان بلدیة نظر مرجع الى السیاحیة
 ..............................................................................................................................كورونا جائحة
 و المقاھي اصحاب  الى موجھ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 68 عدد قرار

 من التوقي اطار في للعموم المفتوحة الخاصة الریاضة قاعات و االلعاب قاعات و الحانات و النزل و المطاعم
 ..............................................................................................................................كورونا جائحة
 مغازة ، العامة المغازة  الى موجھ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار

 ..........................................كورونا جائحة من التوقي اطار في عزیزة مغازة ، كارفور فضاء ، المونوبري
 المحالت اصحاب لجمیع موجھ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 70 عدد قرار

 مرجع البلدیة بالمنطقة الموجودة المخابز و المطاعم و الغذائیة المواد بیع محالت و للعموم المفتوحة التجاریة
 ..........................................................................................كورونا جائحة من التوقي اطار في النظر

 جندوبة
 الفوضوي اإلنتصاب منع تخص بقرارات یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .........الخاص الملك أو العام بالملك ةالخزفی أو البلوریة أو البالستیكیة أو الخشبیة أو المعدنیة الھیاكل إلقاء ومنع
 الفوضوي االنتصاب منع تخص بقرارات یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 .............الخاص الملك أو العام بالملك الخزفیة أو البلوریة أو البالستیكیة أو الخشبیة أو المعدنیة الھیاكل وإلقاء 
 بوزید سیدي

 ............................االعوان مجموع بتنقیح یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 .....................................................................................................................رئیس متصرف رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ............................................................................................................رئیس معماري مھندس رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ..............................................................................................................................متصرف رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ...................................................................................................................................تقني رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   ةلسن 7 عدد قرار
 ....................................................................................................................مساعد متصرف رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ...................................................................................................................مستشار متصرف رتبة
 الى للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ..................................................................................................................................محلل رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ..........................................................................................................................تقني مساعد ةرتب
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 .......................................................................................................................تصرف كاتب رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ..........................................................................................................................رئیس تقني رتبة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 .......................................................................................................................ادارة مستكتب رتبة
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ....................................االستثنائیة للترقیة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد
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 سوسة
 لسنة 10 عدد البلدي القرار بتنقیح یتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

 .....................................البلدي العمومي للملك الوقتي باإلشغال یتعلق 2020 جانفي 15 في مؤرخ 2020
 الصغرى القلعة

 رتبــة إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020 لسنة 8 عدد قرار
 ......2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك متصرف

 ..........................النتداب مھني اختبار بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 .................الصغرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى للترقیة
 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك رئیــس متصـرف رتبـــة إلــى

 ........................................................................................................2019  سنة بعنوان الصغــرى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 ................ الصغرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
 إلى للترقیــة تابالملفـــ داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24في مؤرخ 2020 سنةل 13 عدد قرار

 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیــة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلــك رئیس معماري مھندس رتبــة
2019..................................................................................................................................... 

 إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بعنوان صغــرىال القلعـــة بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار  متصرف رتبــة

 ................................................................................................................................2019 سنة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 القلعة بلدیــة لفائـدة العمومیـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك رئیس متصـرف رتبــة إلى ةللترقیــ بالملفــات
 ....................................................................................................................................الصغرى

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 24  في ؤرخم 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ..........................الصغرى القلعة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك  رئیس معماري مھندس رتبة

 النفیضة
 في مؤرخ النفیضة یةبلد رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 ............................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد رقرا

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 27
 ............................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك

 27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 بالسلك  مستشار  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط یتعلق 2020 أوت 

 .................................................................................................العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري
 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 27

 .................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 03 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر
 ..........................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك

 المسعدین
  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 اإلداري  بالسلك  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر 01

  ....................................................2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك 
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  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر 01

 .........................................2020  سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري
 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة بمن یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر
   .........................................2020  سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري

  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 اإلداري  بالسلك  مساعد متصرف إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة ناظرةم بفتح یتعلق  01/09/2020

  .....................................................2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك 
  في مؤرخ المسعدین بلدیة یسةرئ من بمقرر یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 سبتمبر 01

 ........................................ 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري
 في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

  بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  01/09/2020 
 ........................................ 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري

 سبتمبر 01 في مؤرخ  البلدیة رئیسة بمن یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 اإلداري بالسلك مباشرة األعلى  الرتبة إلى  الرتبة من ترقیتھم المزمع  األعوان  عدد بضبط یتعلق 2020

 .....................................................................2020 نةس بعنوان اإلستثنائیة الترقیة طریق عن المشترك
 الھاني سیدي

 خارجیة  مناظرة فتح قــــــــــــرار بملحق یتعلق 2020 جوان 17  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ...................................ومیةالعم لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب باالختبارات

 خارجیة  مناظرة  فتح قرار بملحق یتعلق 2020 جوان 17  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ...................................................العمومیة لإلدارات التقني بالسلك  مدنیة ھندسة تقني النتداب باالختبارات

 المدیوني قصیبة
 ةخارجی مناظرة بفتح یتعلق بقـــرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 ھندسة الترابیة التھیئة) إختصاص العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد إلنتداب باالختبارات
 ............................................................2020  سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة (واإلسكان المدن
 المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقـــرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 التھیئة) إختصاص العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك تقنیین مساعدین إلنتداب باالختبارات الخارجیة
 ...................................................................المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة (واإلسكان المدن ھندسة الترابیة

 المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  بقــــرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 معیر متار) إختصاص العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك تقنیین أعوان إلنتداب باالختبارات الخارجیة

 ............................................................................................................المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة
 الخارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 بلدیة لفائدة (معیر متار) إختصاص مومیةالع لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون إلنتداب باالختبارات
 .................................................................................................2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة

 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقــرار یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد مرادال

 .................................................................................................المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة  2019
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق  بقـــرار یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
 .............................................................................................................المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة
 وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقــــرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة إلدماج باالختبارات المھني االمتحان
 ....................................................................... المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
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 إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلّق بقــرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة
 ............................................................................................... 2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة

 المناظرة ظیمتن كیفیّة بضبط بتعلق بقــــــرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 قصیبة بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة

 .....................................................................................................................................المدیوني
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  بقـــــــــــرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 المدیوني قصیبة  بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف إلى للترقیة بالملفات
 ......................................................................................................................2019  سنة بعنوان

 المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط بتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 قصیبة بلدیّة لفائدة العمومیّة راتلإلدا المشترك التقني بالّسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة

 ...................................................................................................................................المدیوني
 إلى للترقیة اتبالملف داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .....2020  سنة بعنوان  المدیوني قصیبة بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
 من العملة لترقیة مھني إمتحان  فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ..........................................2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 لجنة  بتركیب یتعلق  بمــقــــــــــــــــــّرر یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 قصیبة بلدیــــــة ةلفائد  الثالثة بالوحدة عملة ـدد03وعـ الثانیة بالوحدة  عملة ـدد11عـ لترقیة المھني االمتحان
 ........................................................................................................2020  سنة بعنـــوان المدیوني

 الدایر ساقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ساقیة بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة الى  للترقیة بالملفات داخلیةال
 ..............................................................................................................2020  سنة بعنوان الدائر
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة الى   للترقیة
 ...............................................................................................................................2020  سنة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرا یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى  للترقیة بالملفات الداخلیة

 .......................................................................................................................................لدائرا
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى   للترقیة
 ................................................................................................................................2020  سنة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 وتأ 31  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى  للترقیة بالملفات الداخلیة

 . ..............................................................................................................................الدائر ساقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى   للترقیة
 ..............................................................................................................................2020  سنة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لالدارات المشترك االداري لكبالس مستشار متصرف رتبة الى  للترقیة بالملفات الداخلیة

 ............................................................................................................................... الدائر ساقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى   للترقیة
 ................................................................................................................................2020  سنة
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 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020  لسنة 20 عدد قرار
 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى   للترقیة
2020....................................................................................................................................... 

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ...... الدائر ساقیة بلدیة لفائدة  عمومیةال لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة الى  للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ...2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة الى   للترقیة

 الزیت ساقیة
 ..................وظیفیة خطة من إعفاء بقرار یتعلق 2020 جویلة 28  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد رقرا

 شاكر منزل
 مھني إختبار تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 .........شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 نةس بعنوان التعاقد طریق عن(1صنف( األولى الوحدة من عملة إلنتداب
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان التعاقد طریق عن عملة النتداب المھني اإلختبار طریق عن شغورھا سد المراد
 .................................................................................................................................شاكر منزل
 الخاصة الفنیة اللجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020 لسنة 21 عدد قرار

 2020سنة  بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة التعاقد طریق عن (1صنف) األولى الوحدة من عملة إنتداب بمناظرة
 النتداب المھني اإلختبار بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ................... 2020  سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة التعاقد طریق عن (1صنف) األولى الوحدة من عملة
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        القــــرارات

  

  

  محلیةال الجماعات
  المرسى

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020  

                                                          
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار

 المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 ماي 09 في رخالمؤ 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 ھوتممتـــــــــــ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2009 ـــــةلسنــــــــ 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2009 جانفي 21

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

   بالبلدیات، والترسیم

 2020 سبتمبر 10 في المؤرخ 912 عدد البلدي القرار وعلى
 إلى للترقیة الملفاتب الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
  . 2020 سنة

  یلـي مـا قــّرر

 2020 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات ركالمشت التقني بالسلك

  .وحیدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الّرابع الفصل
  البلدیــة رئیـــس

  بوراوي  معز
  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار 
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
  المرسى بلدیة

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 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 وتممتـــــــــــــــھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد مراأل وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ، 2009 جانفي

 22 في خالمؤر 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات، والترسیم

  یلـي مـا قـّرر
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 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
  لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة  

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح نأ یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات   المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى

 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون األولون التقنیون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)

   .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس من بقرار
  . سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار لمناظرةل المترشحین على  یجب : الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

 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 رقرا 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 نسخ-

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

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

  أول، تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض   
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنظباطھ بعھدتھ المنوطة

   : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین قیاتالملت و التكوین-
  أول، تقني رتبة في التسمیة منذ

  ، المواظبة و السیرة-

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  . المناظرة

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

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

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

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
   المناظرة لجنة من وبإقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
 المحلیة للجماعات اإللكترونیة  والبوابة للبلدیة اإللكتروني والموقع

  .البلدیة بمقر ویعلّق

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي  معز
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
  اإلمضاء حق بتفویض

  اإلمضاء حق بتفویض ریتعلّق قــــــرا

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
 228 الفصالن وخاّصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلّق 2018

  ، منھ 261و

 1957 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد القانون على و 
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و المدنیة لحالةا بتنظیم المتعلق
  تممتھ،

 أوت أول في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة اإلشھاد و باإلمضاء بالتعریف المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون المتمم و المنقح لألصل
  ، 1999 مارس أول

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

 المتعلق 2017 جوان 01 بتاریخ تونس والي السید قرار وعلى
 تُسّمى تونس والیة من بالمرسى البلدیة بالمنطقة بلدیة دائرة بإحداث

  ، " األزرق البحر دائرة "

 المرسى لبلدیّة البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضر وعلى
   .2019 نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقدة

  یلــي مــا قـّرر 

 اآلنسة إلـى مسؤولیّتي و مراقبــتي تحت فوّضت : األّول الفصل
  ، األزرق البحر دائرة رئیسة ، قریرة زھور

 اإلشھاد ، باإلمضاء بالتّعریـــــف المتعلّقة الوثائق إمضاء حقّ 
  .البلدیّة ائرةالدّ  بتسییر و المدنیة الحالة ، لألصل النّسخ بمطابقة

 للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثّاني الفصل
  .المحلیة

   البلدیـــــــة رئیـس
   بوراوي معز   

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

  

  حسین سیدي

 یتعلق 2020 أوت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق حسین سیدي بلدیة رئیس من بقرار

 االداري السلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة لترقیةل
  حسین سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 أوت 09 في مؤرخ حسین سیدي بلدیة رئیس من قـــــــــرار
 متصرف الى  االستثنائیة  الترقیة  مناظرة بفتح یتعلق2020
 بلدیة لفائدة  مومیةالع لإلدارات  المشترك االداري بالسلك  مستشار

    2020سنة بعنوان حسین سیدي

  حسین سیدي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع وبعد

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
   االنتداب والیات غصی بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي واالمر
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
  العمومیة لالدرات المشترك

 بضبط المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومي وقرار
 السلك رتب مختلف الى االستثنائیة ةللترقی التناظر وكیفیة مقاییس
   العمومیة لالدارات المشترك االداري

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

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004 لسنة 2500 عدد االمر وعلى
   حسین

 المتعلق 2020 فیفري 27 بتاریخ 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
    اعضائھا الحكومة رئیس  بتسمیة

 2020 جویلیة 26 في مؤرخ حسین سیدي بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة المناظرات تنظیم یةكیف بضبط المتعلق 

   العمومیة لالدارات  المشترك االداري بالسلك  مستشار متصرف

  حسین سیدي ببلدیة والشغور االعتماد یتوفر وحیث

 جویلیة 5 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة  محضر وعلى 
2018  
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  : یلــــــي ما قـــرر

 2020 اكتوبر  30 یوم حسین سید ةببلدی تفتح :- األول الفصل
 متصرف الى االستثنائیة  للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واالیام

   العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك  مستشار

   بخطتان شغورھا سد المراد الخطط عدد  حدد :الثاني الفصل

  2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات تختم ::الثالث الفصل 

  

  ةبلدی رئیس
  قریبع  فرج

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

  زغوان

  

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار
 وسوق المختلفھ للمواد االسبوعیة السوق بانتصاب یتعلق بقرار یتعلق

  كورونا جائحة من التوقي اطار في اللزمة عقد موضوع الدواب

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىوعل
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 باصدار المتعلق و 09/07/1913 في المؤرخ العلي االمر على و
  . متھتم او نقحتھ التي النصوص جمیع على و الجزائیة المجلة

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 13 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس

  یلي ما ــّررق

 المختلفھ للمواد االسبوعیة السوق انتصاب یعلق : األول الفصل
  . اللزمة عقد موضوع الدواب وسوق

 األول، بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
 ینص الذي الجزائیة المجلة من 312 للفصل طبقا الجزائي التتبع
 كل دینار 120 قدرھا وخطیة اشھر 6 لمدة بالسجن یعاقب " على

 حال بھا المامور والمراقبة  الوقایة وتدابیر التحجیرات یخالف من
  ". وبائي مرض وجود

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 66 عدد قرار
 نظر مرجع للعموم المفتوحة الحمامات  بغلق یتعلق بقرار یتعلق
  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر من بدایة شھر لمدة زغوان بلدیة

  كورونا جائحة من التوقي اطار في

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 باصدار المتعلق و 09/07/1913 في المؤرخ العلي االمر على و
  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و الجزائیة المجلة

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة ؤونالش وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 13 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس

  یلي ما قــّرر

 بلدیة نظر مرجع للعموم المفتوحة الحمامات تغلق : األول الفصل
  . الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر من بدایة شھر لمدة زغوان
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 األول، بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
 ینص الذي الجزائیة المجلة من 312 للفصل طبقا الجزائي التتبع
 كل دینار 120 قدرھا طیةوخ اشھر 6 لمدة بالسجن یعاقب " على
 حال بھا المامور والمراقبة  الوقایة وتدابیر التحجیرات یخالف من

  ". وبائي مرض وجود

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة اتللجماع الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 67 عدد قرار
 نظر مرجع الى السیاحیة الحافالت دخول بمنع یتعلق بقرار یتعلق
 في  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر تاریخ من بدایة زغوان بلدیة
  كورونا جائحة من التوقي اطار

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 باصدار المتعلق و 09/07/1913 في المؤرخ العلي االمر على و
  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و الجزائیة المجلة

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة شؤونال وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 13 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس

  یلي ما قــّرر

 بلدیة نظر مرجع الى السیاحیة الحافالت دخول یمنع : األول الفصل
  . الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر تاریخ من بدایة زغوان

 األول، بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
 ینص الذي الجزائیة المجلة من 312 للفصل طبقا الجزائي التتبع
 كل دینار 120 قدرھا طیةوخ اشھر 6 لمدة بالسجن یعاقب " على
 حال بھا المامور والمراقبة  الوقایة وتدابیر التحجیرات یخالف من

  ". وبائي مرض وجود

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة اتللجماع الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 68 عدد قرار
 و النزل و المطاعم و المقاھي اصحاب  الى موجھ بقرار یتعلق

 المفتوحة الخاصة الریاضة قاعات و االلعاب قاعات و الحانات
  كورونا جائحة من التوقي اطار في للعموم

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 باصدار المتعلق و 09/07/1913 في المؤرخ العلي االمر على و
  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و الجزائیة المجلة

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة شؤونال وزیر منشور وعلى
 الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق  2020

  كورونا الوبائي

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 13 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس
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  یلي ما قــّرر

 و النزل و المطاعم و المقاھي اصحاب على یتعین : لاألو الفصل
 المفتوحة الخاصة الریاضة قاعات و االلعاب قاعات و الحانات
 طاقة من المئة في 50 حدود في الفضاءات ھذه استغالل للعموم

  . التباعد مسافة احترام مع االستعاب

 األول، بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
 ینص الذي الجزائیة المجلة من 312 للفصل طبقا الجزائي لتتبعا

 كل دینار 120 قدرھا وخطیة اشھر 6 لمدة بالسجن یعاقب " على
 حال بھا المامور والمراقبة  الوقایة وتدابیر التحجیرات یخالف من

  ". وبائي مرض وجود

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  بلدیة رئیس  
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار
 فضاء ، المونوبري مغازة ، العامة المغازة  الى موجھ بقرار یتعلق

  كورونا جائحة من التوقي اطار في عزیزة مغازة ، كارفور

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 باصدار المتعلق و 09/07/1913 في المؤرخ العلي االمر على و
  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع ىعل و الجزائیة المجلة

 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 13 في المؤرخة ئیةاالستثنا جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس

  یلي ما قــّرر

 مغازة ، العامة المغازة : من كل على یتعین: األول الفصل
 الكائنة بفروعھا, عزیزة مغازة ، كارفور فضاء ، المونوبري

 عند التناوب نظام اعتماد القانونیین ممثلیھا شخص في و بزغوان
 من ( الكمامة ) ةالواقی االقنعة ارتداء الزامیة مع الحرفاء قبول

  . بارتدائھا الرواد الزام و الفضاءات بھذه العاملین طرف

 األول، بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
 ینص الذي الجزائیة المجلة من 312 للفصل طبقا الجزائي التتبع
 كل دینار 120 قدرھا وخطیة اشھر 6 لمدة بالسجن یعاقب " على
 حال بھا المامور والمراقبة  الوقایة وتدابیر تحجیراتال یخالف من

  ". وبائي مرض وجود

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا نفیذت یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  بلدیة رئیس   
  زوقاوي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 70 عدد قرار
 المفتوحة التجاریة المحالت اصحاب لجمیع موجھ بقرار علقیت

 الموجودة المخابز و المطاعم و الغذائیة المواد بیع محالت و للعموم
  كورونا جائحة من التوقي اطار في النظر مرجع البلدیة بالمنطقة

   زغوان، بلدیة رئیس إنّ 

   الدستور على االطالع بعد

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

 بلدیة باحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ االمر وعلى
   زغوان

 باصدار المتعلق و 09/07/1913 في المؤرخ العلي االمر على و
  . تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع على و الجزائیة المجلة
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 مارس 10 بتاریخ 4 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  كورونا

 جوان 26  بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018.  

 13 في المؤرخة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 مارس

  یلي ما قــّرر

 المفتوحة التجاریة المحالت اصحاب جمیع زامال : األول الفصل
 الموجودة المخابز و المطاعم و الغذائیة المواد بیع محالت و للعموم

 و ( كمامة ) الواقیة االقنعة إرتداء النظر مرجع البلدیة بالمنطقة
 توفیر مع العمل مباشرة أثناء المطھرة المواد إستعمال و القفازات

 و النقود تسلیم و تسلم عملیة عند معقمھ مادة على یحتوي اناء
 كما والزبائن الحرفاء من المحالت ھذه رواد على القرار ھذا ینسحب
 في العامل نفس من المشترى استخالص و الحریف تزوید یحجر
   الوقت نفس

 األول، بالفصل المذكور القرار مخالفة عن یترتب  :الثاني الفصل
 ینص الذي الجزائیة ةالمجل من 312 للفصل طبقا الجزائي التتبع
 كل دینار 120 قدرھا وخطیة اشھر 6 لمدة بالسجن یعاقب " على
 حال بھا المامور والمراقبة  الوقایة وتدابیر التحجیرات یخالف من

  ". وبائي مرض وجود

 للمراجعة قابل واحد شھر لمدة القرار ھذا یسري  :الثالث الفصل
  .اإلقتضاء عند

 نشره تاریخ من التنفیذ حیز رارالق ھذا یدخل  :الرابع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة

 و البلدیة الشرطة أعوان  القرار ھذا تنفیذ یتولى  :الخامس الفصل
 حسب كل للبلدیة العام الكاتب و البیئیة الشرطة و البلدي الحرس

                                                    .إختصاصھ

  یةبلد رئیس  
  زوقاوي  طارق

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

  جندوبة

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 الھیاكل إلقاء ومنع الفوضوي اإلنتصاب منع تخص بقرارات یتعلق

 بالملك الخزفیة أو البلوریة أو البالستیكیة أو الخشبیة أو المعدنیة
  الخاص الملك أو العام

  ، اطالعــــــھ بعد جندوبة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 2016 أفریل 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق

 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ راتیبت بمخالفة المتعلق 2006 أوت
  . المحلیة للجماعات

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى
  جندوبة

 03 بتاریخ جندوبة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى 
   .2018 جویلیة

 2019 أوت 07 في المؤرخ 436عدد البلدیة رئیس قرار وعلى
 الخصوصیة التراتیب لمخالفة اإلداریة لخطایاا قیمة بضبط المتعلق

  .العامة والنظافة الصحة لحفظ

 المنعقدة 2019 لسنة الثالثة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة ضبط حول 2019 أوت 01 بتاریخ

  .العامة والنظافة الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب

  : لــــــــــــــيمای ر قـــــــــــــر

 أو الخشبیة أو المعدنیة الھیاكل إلقاء باتا منعا یمنع : األول الفصل
 فوق كانت نوع أي من بقایاھا أو الخزفیة أو البلوریة أو البالستیكیة

 تجمیع حاویات داخل أو العام الطریق حواشي على أو الرصیف
 الملك أو عامال للمك التابعة البیضاء األراضي فوق المنزلیة الفضالت

 أرصفة على التغییرات من نوع أي إدخال یمنع كما الخاص
 مخالف وكل مسبق ترخیص دون البلدیة المنطقة بكامل الطرقات

 حسب دینارا (د500,000) خمسمائة قدرھا لعقوبة عرضة یكون
  .أعاله إلیھ المشار البلدي القرار

 الفصل في رةالمذكو الھیاكل أنواع مختلف رفع یقع ـ : الثاني الفصل
 صاحب أو فیھا المتصرف أو حائزھا أو مالكھا نفقة على األول
 التابعة للعقارات بالنسبة حوزتھ في أو فوقھ الموضوعة العقار

 بھا المعمول والقوانین التراتیب تضبطھ ما إطار في للخواص
  .الالزمة القانونیة اإلجراءات وحسب

 مباشرة بصفة قانونا المكلفون األعوان قبل من القرار ھذا یطبق ـ
 اإلزالة قرارات مثل األخرى القرارات من نوع أي إلى حاجة ودون

 الخطیة تطبیق مع اختالفھا على المعطبة والسیارات الھیاكل رفع أو
  .2019 أوت 07 في المؤرخ 436عدد البلدي بالقرار الواردة

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
 مكلفون بجندوبة البیئیة الشرطة وأعوان البلدي الحرس فرقة ورئیس

  .القرار ھذا بتنفیذ تدخلھ یھم فیما كل
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  ، اطالعــــــھ بعد جندوبة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى
  جندوبة

 لسنة 11عدد القانون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایة مجلة وعلى 
 التي النصوص جمیع وعلى 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997

  .تممتھ أو نقحتھ

 2016 أفریل 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى 
 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 ددع القانون وإتمام بتنقیح المتعلق

 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت
 االنتصاب یمنع الذي رابعا 10 الفصل وخاصة المحلیة للجماعات
  .الفوضوي

 2007 فیفري 19 في المؤرخ 2007 لسنة 362عدد األمر وعلى
 المرفق ولزمة الوقتي اإلشغال وصیغ شروط بضبط المتعلق

  البلدي العمومي الملك في العمومي

 جوان 02 في والمؤرخ 2012 لسنة 518عدد األمر وعلى 
 بسلك أعوانھ وإدماج البلدیة التراتیب مراقبي بسلك المتعلق 2012

  .البلدیة والشرطة الوطني األمن

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805عدد األمر وعلى 
 العمومیة ماعاتللج المرخص المعالیم بضبط المتعلق 2016

  .استخالصھا في المحلیة

 03 بتاریخ جندوبة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى 
  .2018 جویلیة

 المنعقدة 2019 لسنة الثالثة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة ضبط حول 2019 أوت 01 بتاریخ

    .العامة نظافةوال الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب

  : مایلــــــــــــــي ر قـــــــــــــر

 سبتمبر 26 في المؤرخ 357عدد البلدي القرار ینقح :األول الفصل
  .جندوبة ببلدیة الفوضوي االنتصاب بمنع والمتعلق 2017

 القرار ھذا إمضاء تاریخ من بدایة باتا منعا یمنع :الثاني الفصل
 وعلى جندوبة بلدیة وانھج شوارع بكافة نوعھ كان مھما االنتصاب

 الوطنیة والطرقات البلدیة الطرقات بمختلف األرصفة مختلف
 لھا المرخص األنشطة ذلك من ویستثنى البلدیة نظر مرجع المرقمة

 2016 لسنة 30 عدد القانون من 10 الفصل أحكام تنفیذ قانونا
 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق 2016 أفریل 5 في المؤرخ

 تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة

 یمنع الذي المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ
  .الفوضوي االنتصاب

 إلى  حاجة دون مباشرة بصفة القرار ھذا یطبـــق :الثالث الفصل
 اإلزالة أو الرفع قرارات مثل األخرى القرارات من نوع أي إصدار
 بالقــرار علیھـا المنصوص المالیة الخطیة مخالف كل لىع وتسلط

 والمقدر 2019 أوت 07 فـي  المؤرخ 436 عــدد البلــدي
 المعروضة السلع حجز مع دینارا (د300,000) بثالثمائة

  .المستعملة والمعدات

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :الرابع الفصل
 بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بجندوبة يالبلد الحرس فرقة ورئیس

  .القرار ھذا

  بلدیة رئیس 
  عیادي  عمار

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 الھیاكل وإلقاء  الفوضوي االنتصاب منع تخص بقرارات یتعلق

 لملكبا الخزفیة أو البلوریة أو البالستیكیة أو الخشبیة أو المعدنیة
  أو العام

  ، اطالعــــــھ بعد جندوبة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 2016 أفریل 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 14 في ؤرخالم 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق

 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت
  . المحلیة للجماعات

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 سبتمبر 25 في المؤرخ األمر وعلى
  جندوبة

 03 بتاریخ جندوبة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى     
   .2018 جویلیة

 2019 أوت 07 في لمؤرخا 436عدد البلدیة رئیس قرار وعلى
 الخصوصیة التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة بضبط المتعلق

  .العامة والنظافة الصحة لحفظ

 المنعقدة 2019 لسنة الثالثة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
 لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة ضبط حول 2019 أوت 01 بتاریخ

  .العامة والنظافة ةالصح لحفظ الخصوصیة التراتیب
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  : مایلــــــــــــــي ر قـــــــــــــر

 أو الخشبیة أو المعدنیة الھیاكل إلقاء باتا منعا یمنع : األول الفصل
 فوق كانت نوع أي من بقایاھا أو الخزفیة أو البلوریة أو البالستیكیة

 تجمیع حاویات داخل أو العام الطریق حواشي على أو الرصیف
 الملك أو العام للمك التابعة البیضاء األراضي فوق زلیةالمن الفضالت

 أرصفة على التغییرات من نوع أي إدخال یمنع كما الخاص
 مخالف وكل مسبق ترخیص دون البلدیة المنطقة بكامل الطرقات

 حسب دینارا (د500,000) خمسمائة قدرھا لعقوبة عرضة یكون
  .أعاله إلیھ المشار البلدي القرار

 الفصل في المذكورة الھیاكل أنواع مختلف رفع یقع ـ : يالثان الفصل
 صاحب أو فیھا المتصرف أو حائزھا أو مالكھا نفقة على األول
 التابعة للعقارات بالنسبة حوزتھ في أو فوقھ الموضوعة العقار

 بھا المعمول والقوانین التراتیب تضبطھ ما إطار في للخواص
  .الالزمة القانونیة اإلجراءات وحسب

 مباشرة بصفة قانونا المكلفون األعوان قبل من القرار ھذا یطبق ـ
 اإلزالة قرارات مثل األخرى القرارات من نوع أي إلى حاجة ودون

 الخطیة تطبیق مع اختالفھا على المعطبة والسیارات الھیاكل رفع أو
  .2019 أوت 07 في المؤرخ 436عدد البلدي بالقرار الواردة

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
 مكلفون بجندوبة البیئیة الشرطة وأعوان البلدي الحرس فرقة ورئیس

  ..القرار ھذا بتنفیذ تدخلھ یھم فیما كل

 إلى  حاجة دون مباشرة بصفة القرار ھذا یطبـــق :الثالث الفصل
 ةاإلزال أو الرفع قرارات مثل األخرى القرارات من نوع أي إصدار
 بالقــرار علیھـا المنصوص المالیة الخطیة مخالف كل على وتسلط

 والمقدر 2019 أوت 07 فـي  المؤرخ 436 عــدد البلــدي
 المعروضة السلع حجز مع دینارا (د300,000) بثالثمائة

  .المستعملة والمعدات

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :الرابع الفصل
 بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بجندوبة البلدي حرسال فرقة ورئیس

  .القرار ھذا

  بلدیة رئیس 
  عیادي  عمار

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

  بوزید سیدي

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  االعوان مجموع بتنقیح

 مجموع قرار بتنقیح یتعلق 2020 جوان 24 في مؤرخ قـــــرار
  بوزید یديس ببلدیة األعوان

  بلدیة رئیس

  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

 -06-24 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیــة رئیس قــــرارمــــن
 بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظیم كیفیة بضبــط یتعلــــق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
   بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  ممتــــھت أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 لترسیموا والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و
 اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق2020

   .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة ضرمح على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــي ما قـــــرر
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 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
  وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
   لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة
   دمیةأق سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 من األقل على % 35 بنسبة بوزید سیدي بلدیة رئیس من بقرار

 الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفون  مجموع
 بوزید سیدي بلدیة إلى بالنظر الراجعین  و أعاله علیھا المنصوص

  .سواھم دون

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
  مصحوبة بوزید سیدي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة وثائقبال

   ذاتیة سیرة-

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

 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
  االخیرتین السنتین خالل بھا قام

 , محاضرات ، ملتقیات في المشاركة ) المناظرة فتح لسنة السابقتین
 االعمال من نسخة االقتضاء وعند (....تكوینیة دورات ، ندوات

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

 تاریخ بعد یسجل ترشح  مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل 
 لىع دلیال الضبط بمكتب التسجیل ھذا یكون و الترشحات قائمة ختم

  . االرسال تاریخ معرفة

 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-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقدیم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 المترشح  إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى  :السابع الفصل  
 السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر تقدیم

   السابقتین

  :على باإلعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم-

  الخدمة ةنوعی-

  البحوث و التاطیر و التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

 العشرین و (0) الصفر بین یترواح عددا المترشح إلى یسند و
 اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل  (20)

 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات تقییم
  حسب ترشحینالم

 حدود في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد  الجدارة
  تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
   األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 ت للجماعا الرسمیة  بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   نةلس 4 عدد قرار
 معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم
  رئیس

 2020-06-24 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیـــة رئیس مـن قـــرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبـــط یتعلــق

 لإلدارة المعماریین المھندسین بالسلك رئیس معماري مھندس رتبة
   .بوزید سیدي بلدیة لفائدة
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  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و 
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و 
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد 1569عـ األمر على و
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999

  . لإلدارة المعماریین

 مارس 22 في مؤرخال 2019 لسنة 291 عدد األمر على و 
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

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

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و 
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

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

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

 في المترسمون األول المعماریون االمھندسون أعاله إلیھ المشار
  االقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في  الرتبة ھذه يف 

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
   الراجعین األعوان ولفائدة بوزید سیدي بلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون بوزید سیدي بلدیة إلى بالنظر 

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة قغل تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ھذه تسجل و اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب برسلوا

 و المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  :التالیة بالوثائق مصحوبة تكون

  ذاتیة سیرة -

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

 األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر -
 ) المناظرة فتح لسنة السابقتین االخیرتین السنتین خالل بھا قام التي

 (....یةتكوین دورات ، ندوات , محاضرات ، ملتقیات في المشاركة
 ھذا ویكون والمنشورات والبحوث االعمال من نسخة االقتضاء وعند

  .المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و :الخامس الفصل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة غلق
  .االرسال ختاری معرفة على

 المترشح إلیھا ینتمي التي  اإلدارة رئیس یتولى  :السادس الفصل
 تقییما (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح عدد إسناد

 السابقتین اآلخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي لالنشطة
  :على باإلعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و كوینالت أعمال-

  علیھا المتحصلة والنتائج المنجزة األعمال-

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى  

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

 ملفات وتقییم  دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-
  المترشحین

  (20) وعشرین (0) صفر بین یترواح  مترشح لكل عدد اسناد-
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   ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

 اتالملف تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
  حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 حدود في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على بالعتماد  الجدارة 
  تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

 تكون النقاط من نفسالمجموع على مترشحین عدة أو مترشحان
  میةاألقد ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى 

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل 
 رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك
  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة قرارال ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

 2020-06-24 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیـــة رئیس ـنمقــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبـــــــــــــــــط ـــــــــقیتعلــ

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
   بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بوزید سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد  

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد لقانونا على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و 
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و  
     والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات 

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و 
 اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق2020

   .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

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

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

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

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
   من األقل على % 35 بنسبة بوزید سیدي بلدیة رئیس من بقرار

 الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین تصرفینالم مجموع 
   سیدي بلدیة إلى بالنظر والراجعین أعاله علیھا المنصوص

  .سواھم دون بوزید

  :القرار ھذا یضبط و 

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا لمشارا للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
  مصحوبة بوزید سیدي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
   بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح  
  .ینوبھ من

 الوظیفة في المترشح االنتداب قرار من صللأل مطابقة نسخة-
  العمومیة
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  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

 على المسلطة  التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 فتح للسنة السابقة  األخیرة سنوات (5) الخمس خالل العون

 عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت شھادة أو المناظرة
   .تأدیبیة

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

 في علیھا المتحصل القیمیة الوحدات في النجاح شھادئد و 
 لسنة السابقة األخیرة السنوات للخمس المستمر التكوین إطارمراحل

  .المناظرة فتح

 بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و  :الخامس الفصل  
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة غلق تاریخ
  .االرسال تاریخ معرفة على دلیال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة ضبطت  :السادس الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى  المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقدیم-
  رضالغ

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ إنضباطھ و بعھدتھ المنوطة

 أعاله إلیھا المشار ةالداخلی المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات بتقییم

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

   التعلیمي أوالمستوى العلمیة الشھائد-

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

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-
  .المناظرة

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

 و تتالئم اخرى المقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و اللجنــــــة أعضاء قبـــــــل من ذكـــــورةالم
  (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد

 تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :التاسع الفصل
 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا

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

 في  نھائیا نالناجحی المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 للجماعا الرسمیة  بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل
  .المحلیة ت

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 نجوا 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

 24/06/2020في مؤرخ بوزید سیدي بلدیـــة رئیس قــرارمـــن
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبــــط یتعلــــق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة
   بوزید يسید

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد 

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و 
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط قوالمتعل 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم
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 نوفمبر 4 يف المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر علىو 
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و 
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 األمرعدد خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 إلیھ المشار العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون المساعدون أعاله
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة اتسنو (5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
  بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 بالوثائق مرفوقة بوزید سیدي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
   بھا قام التي اءاالقتض عند والعسكریة

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح  
  .ینوبھ من

 الوظیفیة في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني یةإدار حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
  .تقني مساعد خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل  
 أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح تقییمي

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ للمھامالمنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو شھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  .تقني مساعد رتبة في التسمیة منذ

  والمواظبة السیرة-
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 والمشار للمترشح المباشر یسالرئ طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد مقیاس كل إلى ویسند
 أعضاء قبـــــــل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)

  .المناظرة اللجنــــــة

 الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 تحصل إذا و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط  :التاسع الفصل
 لجنة من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  مساعد متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

                                                            
 2020-06-24في مؤرخ بوزید سیدي بلدیـة رئیس مــن قــــرار

  الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة بضبـــــــــــــــــط یتعلـــــــــــق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
   بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  متــــھتم أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على  و 
 الترسیمو والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و
 اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق2020

   .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 كیفیة بضبط المتعلق 29/09/2019 في المؤرخ لقرارا على و
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة التنظیم
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .بوزید

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة ضرمح على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــي ما قـــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 المترسمون الراقنون والكتبة تصرف كتبة أعاله إلیھ المشار العمومیة
 في االقل  على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :ثالثال الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون بوزید سیدي بلدیة

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :عالراب الفصل
  :التالیة بالوثائق المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
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 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص- 
 التلخیص ھذا یكون و المترشح  بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و .راقن كاتب أو
  .الترشحات سجل ختم

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة اییسللمق طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل  
 أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة اظرةالمن لجنة تتولى  :السابع الفصل  
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  التعلیمي أوالمستوى شھائد-

 اإلدارة قبل من  فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوین-
  راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ

  المواظبة و السیرة-

  .6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالئم اخرى المقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یاسمق كل إلى یسند و اللجنــــــة أعضاء قبـــــــل من المذكـــــورة
  (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد

 الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في میةاألقد حسب األولویة تعطي
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
   لجنة من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 المتعلق 29/09/2019 في المؤرخ القرار یلغى :العاشر الفصل
   رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة التنظیم یفیةك بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف            
    .بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

 2020 -06-24في مؤرخ بوزید سیدي بلدیـة رئیس مـــن قـــرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبــــط یتعلـــق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار تصرفم رتبة
   بوزید سیدي بلدیة لفائدة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و 
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم
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 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 نةلس ـدد 115عـ األمر على و
 اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق2020

   .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلـــي ما قـــــرر

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

  .ارالقر ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 و رتبھم في المترسمون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة
 في الرتبة ھذه في االقلعلى  أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر

  .اتالترشح ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
  من األقل على % 35 بنسبة بوزید سیدي بلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین مجموع
  .سواھم دون بوزید سیدي بلدیة إلى بالنظر والراجعین أعاله

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط دعد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
  مصحوبة بوزید سیدي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق

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

 الوظیفة في المترشح االنتداب 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-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من صللأل مطابقة نسخ-
  اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 في علیھا المتحصل القیمیة الوحدات في النجاح شھادئد و  
   السنوات للخمس المستمر التكوین إطارمراحل

  .المناظرة لفتح السابقة األخیرة

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

 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا ومقترحات المناظرة
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و :الخامس الفصل
 دلیال الضبط كتببم التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم
  .االرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى  المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات یمتقد-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر رئیس یتولى  :السابع الفصل  
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح

   .ھلعمل ألدائھ إتقانھ و لعھدتھ المنوطة
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 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات بتقییم

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

   التعلیمي أوالمستوى العلمیة الشھائد-

 إلدارةا قبل من فیھما أوالمرخص المنظمین والملتقیات التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة-
  .المناظرة

 إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي  العدد-
  .7 بالفصل

 و تتالئم اخرى المقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح بةرت خصوصیة

 مقیاس كل إلى یسند و اللجنــــــة أعضاء قبـــــــل من المذكـــــورة
  (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد

 تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :التاسع الفصل
 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 األولویة تعطى  األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .ناس ألكبرھم

 في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 للجماعا الرسمیة  بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل
   .المحلیة ت

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

 2020-06-24في مؤرخ بوزید سیدي بلدیــــة رئیس قرار من 
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبــــــط یتعلـــــــــــق

 لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي سلكب محلل رتبة إلى للترقیة
   بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون لىع و  
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في رخالمؤ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 تقنیي و محللي بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد مرباأل المتمم العمومیة لإلدارات االعالمیة

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  ئھاواعضا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 كیفیة بضبط المتعلق 29/09/2019 في المؤرخ القرار على و
 بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة التنظیم
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي
  .بوزید

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .دیةالبل رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلـــــــي ما قــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :نيالثا الفصل
 العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة إلى

 والمتوفر رتبھم في المترسمون البرامج واضعو أعاله إلیھ المشار
 تاریخ في الرتبة  ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم
  .الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :ثالثال الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة
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  :القرار ھذا یضبط و

  المناظرة فتح تاریخ-

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :عالراب الفصل
  :التالیة بالوثائق المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  .نوبھی من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

 الوظیفیة في المترشح إنتداب 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-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 التي أوالملتقیات التكوینة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في لتسمیةا منذ اإلدارة قبل من   تنظیمھا تم و  المترشح فیھا شارك

  .برامج واضع رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه تولىوت

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل  
 أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط  :السابع الفصل  

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  حللمترش التعلیمي أوالمستوى شھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  .المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل

  لمواظبة و السیرة-

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

 والعشرین (0) فرالص بین یترواح عــــــــدد مقیاس كل إلى ویسند
 أعضاء قبـــــــل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)

  .المناظرة اللجنــــــة

 الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
  المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 إذا و علیھا المتحصل عداداأل مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

 تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة تكون
  .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط  :التاسع الفصل
  لجنة من بإقتراح و المعنیة دیةالبل رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 المتعلق 29/09/2019 في المؤرخ القرار یلغى :العاشر الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة التنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل
  .بوزید سیدي

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا شرین :عشر الحادي الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

 2020-06-24 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیـــة رئیس مــــنقرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبـــط یتعلـــــــــــق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى
   بوزید سیدي بلدیة لفائدة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  ور،الدست على اإلطالع بعد
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 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و داریــــةاإل

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 األمرعدد خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم الترقیةو االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 ةالمنعقد 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات داخلیةال للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى

 والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان أعاله إلیھ المشار
 تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم
  .الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار ظرةللمنا المترشحین على یجب :الرابع الفصل
  :التالیة بالوثائق المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا یكون و المترشح  بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

 الوظیفیة في المترشح إنتداب قرار نم لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
  .تقني عون خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة احاقتر و الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل
 للمھام دائھأ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  شحللمتر التعلیمي المستوى أو شھائد-

 اإلدارة قبل من  فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  .تقني عون رتبة في التسمیة منذ
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  المواظبة و السیرة-

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

 والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد مقیاس كل إلى ویسند
 أعضاء قبـــــــل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)

  .المناظرة اللجنــــــة

 الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 تحصل إذا و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط  :التاسع الفصل
 لجنة من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

                      
-24في مؤرخ بوزید سیدي بلدیــــــــــــــــــــــة رئیسقرار من    

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبـــــــــــــــــط یتعلـــــــــــق 06-2020
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

   بوزید سیدي بلدیة لفائدة ومیةالعم لإلدارات المشترك

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ددــ290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و
 اإلداري بسلك الخاص األساسي ظامالن بضبط المتعلق2020

   .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 كیفیة بضبط المتعلق 29/09/2019 في المؤرخ القرار على و
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة التنظیم
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .بوزید

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال تصرف كاتب رتبة إلى

 رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو أعاله إلیھ المشار
 الرتبة ھذه في االقلعلى  أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و

  .الترشحات ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
  :التالیة بالوثائق المعنیة البلدیة لدى ترشحھم البمط یودعوا

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
   بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح  
  .ینوبھ من
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  لحالیةا الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 إدارة مستكتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و .راقن أو
  .الترشحات سجل

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

   مقبولھ یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل  
 أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى  :السابع الفصل
  :التالیة قاییسللم طبقا المعروضة الملفات تقییم

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  التعلیمي أوالمستوى شھائد-

 اإلدارة قبل من  فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .راقن أو إدارة مستكتب  رتبة في التسمیة منذ

  المواظبة و السیرة-

  .6 بالفصل إلیھ مشارال و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالئم اخرى المقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى ویسند اللجنــــــة أعضاء قبـــــــل من المذكـــــورة
  (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد

 الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت  إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطي
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع فصلال
  لجنة من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 المتعلق 2019-09-29 المؤرخ القرار یلغى :العاشر الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة التنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .بوزید سیدي بلدیة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات ةداخلی مناظرة بتنظیم

 24/06/2020في مؤرخ بوزید سیدي ـــةبلدیــ رئیس مـــن قرار 
 إلى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ــطبضبــ ــقیتعلـ
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
   بوزید سیدي بلدیة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة ـــــــــسرئیـــــ إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  
 الدولــــة ألعوان العام ياألساس النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و 
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث تعلقالم 1958

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 األمرعدد خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر ىعل و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  . واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 تعلقالم 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس
  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھ المشار
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة بوزید سیدي بلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون بوزید سیدي بلدیة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

  للتناظر المعروضة الخطط ددع-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة بوزید سیدي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یدعوا
  :التالیة

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

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح  
  .ینوبھ من

 الوظیفیة في المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 نيللمع إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

 العون على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
   لسنة األخیرة سنوات الخمس خالل

 باالمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة أو  المناظرة فتح   
   . تأدیبیة عقوبة أي من

 دورات أو الملتقیات في شاركةالم شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة السنوات الخمس خالل   

 یعده تقدیر اقصى على صفحات (10) عشر في نشاط تقریر-
 السنتین خالل بھا قام التي واالعمال االنشطة یتضمن المترشح
  .وتحسینھا تطویرھا رحاتمقت و المناظرة فتح لسنة السابقتین

  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
  على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .االرسال تاریخ معرفة

 بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و  :الخامس الفصل
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم ریختا

  .االرسال تاریخ معرفة على دلیال

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقدیم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-
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   یميالتعل أوالمستوى  العلمیة الشھائد-

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

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس والمواظبة  السیرة-
  .المناظرة

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

   أعاله 4 بالفصل إلیھ رالمشا نشاط تقریر-

 تتالئم اخرى المقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة وخصوصیة
 مقیاس كل إلى یسند و اللجنــــــة أعضاء قبـــــــل من المذكـــــورة

  (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد

 تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :عالتاس الفصل
 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا

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

 في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

 للجماعا الرسمیة  بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل
  .المحلیة ت

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتنظیم

-06-24في مؤرخ یدبوز سیدي بلدیــــــــــــــــــــــة رئیسقرار من 
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبـــــــــــــــــط یتعلــــق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات

   بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  دبوزیـــــــــ سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة اتوالمؤسس المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و
 اإلداري بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق2020

   .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في رخالمؤ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي االمر وعلى
  .  واعضائھا  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 المنعقدة 2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة محضر على و
   2020 جوان 24 بتاریخ

  ـــــــــــيیلـــــــــــــــ ما قــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى

 المترسمون المساعدون والراقنون االستقبال أعوان أعاله إلیھ المشار
 في االقل على أقدمیة  سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة یسرئ من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  :القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن اعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
  :التالیة بالوثائق المعنیة البلدیة لدى رشحھمت مطالب یودعوا
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 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باالمر

  العلمیة للشھائد لألصل مطابقة نسخة-

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 استقبال عون خطة في التسمیة منذ االدارة  قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
  .الترشحات

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یترواح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة قدمیةاأل-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  التعلیمي أوالمستوى شھائد-

 اإلدارة قبل من  فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .مساعد راقن أو استقبال عون رتبة في التسمیة منذ

  المواظبة و السیرة-

  .6 لبالفص إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

 و تتالئم اخرى المقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 مقیاس كل إلى ویسند اللجنــــــة أعضاء قبـــــــل من المذكـــــورة
  (20) والعشرین (0) الصفر بین یترواح عــــــــدد

 الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار ناظرةالم لجنة تتولى  :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت  إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطي
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة طتضب :التاسع الفصل
 من بإقتراح و بوزید سیدي بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة  لجنة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس  
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
  االستثنائیة للترقیة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 02/09/2020 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیة رئیس منقرار 
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق

 الرتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرات
 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك
  .بوزید سیدي بلدیة لفائدة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 ةلسن 29 عدد القانون على و
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد 115عـ األمر على و
 اإلداري بسلك الخاص سياألسا النظام بضبط المتعلق 2020
   .العمومیة لإلدارات المشترك
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي االمر وعلى
  . عضائھاوأ  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
 عدد لألمر تطبیقا بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291

 واالعتمادات االعوان مجموع ربقرا الحاصل الشغور على و
    . 2020 لسنة التصرف بمیزانیة المرصودة

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 طریق عن ترقیتھم المزمع االعوان عدد یضبط :األول الفصل
 الرتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات

  2020 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك
  :التالیة البیانات حسب

  خطط 03 :رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة?

  خطط 02 :مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة?

  خطط 03 :متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة?

  خطط 03 :مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة?

  خطط 05 :تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة الترقیة?

 فیما كل مكلفان المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

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

  

  سوسة

 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 15 في مؤرخ 2020 لسنة 10 عدد البلدي القرار یحبتنق یتعلق
  البلدي العمومي للملك الوقتي باإلشغال یتعلق 2020 جانفي

 15 في مؤرخ 2020 لسنة 10عدد البلدي القرار تنقیح قرار
  البلدي العمومي للملك الوقتي باإلشغال یتعلق 2020 جانفي

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

  الصغرى القلعة

  

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بالسلــك متصرف رتبــة إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح

 القلعـــة بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري
  .2019 سنة بعنوان الصغــرى

 معةالج  یوم لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح :األول الفصل  
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیـة األیـام و 2020 أكتوبر 30

 لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك متصرف رتبــة إلى للترقیة
  . 2019 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 سبتمبر 30 االربعاء یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

   

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  النتداب مھني اختبار بفتح

  :األول الفصل

 عملة 5 عدد النتداب مھني اختبار الصغرى القلعة ببلدیة یفتــح
   التالیة للمعطیات وفقــا  األولى بالـوحدة

   الخطة              العدد         الصنف    

             منظفة                      1               االول   

   حراسة عامل            3               الثالث  

   بحضیرة أو بورشة عامل               1              الثالث 

 یوم الصغرى القلعة یةببلد المھنیة االختبارات تجرى :الثـاني الفصل 
  . الموالیة واألیام  2020نوفمبر 02لـ الموافق االثنین

 لـ الموافق  الجمعة  یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
  .2020 اكتوبر 02

  . سابقھ ویعوض یلغي القرار ھذا  : الرابع الفصل

  بلدیة رئیس 
  بوراوي  سمیحة
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 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   ةلسن 10 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
  الصغرى القلعة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك متصرف

   . القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المشار العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 المتوفر و  رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله الیھ
 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل لىع أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم
  .الترشحات ختم

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 من االقل على  %35 بنسبة  الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من

 الشـروط فیھـم تتوفـر الذیـن المسـاعدیـن المتصرفیـن مجموع
 القلعة بلدیة الى بالنظر نالراجعی و اعاله علیھــا المنصـوص

  .سواھم دون الصغرى

   : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب: 4 الفصل
 بالوثائق حوبةمص الصغرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
   : التالیة

 و المدنیـة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص -
  ھذا یكون و المترشح بھا قام التـي االقتضـاء عنـد العسكریـة
  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

  .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 -

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ -
 شھادة او المناظرة تحف لسنة السابقة االخیرة سنوات (5) الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

 (5)للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
    .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة تسنوا

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعـاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط:6 الفصل
   .المحلیــة لشــؤونا وزیــر قــرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 یتراوح تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس لىیتو :7 الفصل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و(0) الصفر بین

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ

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

  . للمترشح عامةال األقدمیة -

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین -
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات(5) للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس المواظبة و السیرة -
   .لمناظرةا

 7 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  .اعاله

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییــس الخاصــة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة
 عــدد مقیــاس كــل إلى یسنــد و اللجنــة أعضــاء قبل من المذكــورة

   .( 20) العشرین و (0) الصفــر بین یتــراوح 

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 المترشحین ترتیب و القرار ھــذا ألحكــام طبقــا علیھــا المعروضة

 في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 أو مترشحان تحصل إذا و ورھاشغ سد المراد الخطط عدد حدود

 ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة
  .سنا ألكبرھم االولویة تعطى  االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في 
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 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط: 10الفصل
 باقتراح و الصغرى  ةالقلع بلدیة رئیسة قبــل من أعــاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 متصـرف رتبـــة إلــى للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح

 ائــدةلف العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك رئیــس
  .2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة

 الجمعة یوم لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح   :األول الفصل 
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیـة األیـام و 2020 أكتوبر  30
 المشتــرك اإلداري بالسلــك رئیس متصرف رتبــة إلى للترقیة

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 سبتمبر 30 األربعاء یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات لداخلیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس

  . الصغرى

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس
   . القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المشار العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
 فیھم المتوفر و  رتبھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھ

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من
  .  سواھم دون الصغرى القلعة بلدیة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .ناظرةالم لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب: 4 الفصل
 الصغرى القلعة بلدیة ضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا

   : التالیة بالوثائق مصحوبة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص -
  اھذ یكون و المترشــح بھــا قــام التي االقتضاء عند العسكریة
  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

  .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 صللأل مطابقة نسخة -

 خالل العون على  المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ -
 بشھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات او الملتقیـات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 االخیرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من  المنظمة التكوین
    .المناظرة فتح لسنة السابقة

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر -
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

 التقریر اھذ یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعـاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
  .المحلیـة الشـؤون وزیـر من ارقر بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و 

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ
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 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد -

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

 فتح لسنة سابقةال االخیرة سنوات(05) للخمس المواظبة و السیرة -
   .المناظرة

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

  .اعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر -

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییــس الخاصــة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة
 مقیــاس كــل إلـى یسنــد و اللجنــة أعضــاء قبــل مـن ةالمذكــور

   .( 20) العشرین و (0) الصفــر بیـن یتــراوح  عــدد

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 المترشحین ترتیب و القرار ھــذا ألحكــام طبقــا علیھــا المعروضة

 وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود

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

 المناظرة في ئیانھا الناجحین المترشحین قائمة تضبط: 10الفصل
 و الصغرى  القلعة بلدیــة رئیــسة قبـل من أعاله إلیھــا المشــار
  . المناظرة لجنة من باقتراح

  بلدیة رئیس  
  بوراوي  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 معماري مھندس رتبــة إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح

 القلعـــة بلدیــة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلــك رئیس
  .2019 سنة بعنوان الصغــرى

 30 الجمعة یوم لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة تفتح األول الفصل 
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیـة األیـام و 2020 أكتوبر
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلــك رئیس معماري مھندس رتبــة

  .2019 سنة بعنوان

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 سبتمبر 30 االربعاء یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

   

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  متصرف رتبــة إلى للترقیــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار
  .2019 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة

 الجمعة یوم لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح    األول الفصل  
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیـة األیـام و 2020 وبراكت 30

 المشتــرك اإلداري بالسلــك مستشار متصرف رتبــة إلى للترقیة
  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 بتمبرس 30 االربعاء یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 رتبــة إلى للترقیــة بالملفــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك رئیس متصـرف
  .صغرىال القلعة بلدیــة لفائـدة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

   . القرار ھذا ألحكام

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

 و  رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ
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 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 من األقل لىع  %35 بنسبة الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من

 الشــروط فیھــم تتوفــر الذین المستشارین المتصرفین مجموع
 القلعة بلدیة إلى بالنظر الراجعین و أعــاله علیھا المنصوص

  .  سواھم دون الصغرى

   : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب: 4 صلالف
 بالوثائق مصحوبة الصغرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
   : التالیة

  ذاتیة، سیرة -

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

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 في المشاركــة )المناظــرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و األعمال من نسخ االقتضــاء وعنــد (...محاضرات ، الملتقیــات
  .المنشورات و البحوث

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و
  .المترشح إلیھا

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعـاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و .المحلیــة الشــؤون وزیــر قــرار بمقتضى

   : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و اتالترشح في النظر -
   . المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

  العمل، تنظیم-

  الخدمة، نوعیة-

  البحوث، و التأطیر و التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

  .(20)العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد المترشح إلى یسند-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین ترتیب و القرار ھــذا ألحكــام طبقــا علیھــا المعروضة

 في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود

 ألقدمھم األولویة تكون لنقاطا من المجموع نفس على مترشحین عدة
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في 

 المناظــرة فــي نھائیــا الناجحین المترشحین قائمة تضبط: 9الفصل
 باقتراح و الصغرى  القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشــار

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  وراويب  سمیحة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرة بفتح

 القلعة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك  رئیس
  .الصغرى

 30 الجمعة ومی لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة تفتح:األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیـة األیـام و 2020 أكتوبر
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلــك رئیس معماري مھندس رتبــة

  .2019 سنة بعنوان

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(1)واحدة

 سبتمبر 30 الربعاءا یوم الترشحات ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

   

  بلدیة رئیس  
  بوراوي  سمیحة

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

  
  النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا تصرف
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 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

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

  .یضةالنف 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 لعمومیةا 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 وآلیات 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

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس طبضب المتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثاءالث یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل?
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل?
     .  خطط 03

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم قعی :الثالث الفصل?
2020 .  

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة رالتناظ وكیفیة مقاییس بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .لنفیضةا

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد       

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

 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 وآلیات 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

  .میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 27/02/2020

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

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

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 طریق عن النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
   القرار بھذا المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون اإلدارة مستكتبو

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة ھمبلوغ عند

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان اإلدارة مستكتبو لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة مناظرةال لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 تالملفا تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر :عشر الحادي الفصل
 اإللكتروني والموقع المحلیة للجماعات اإللكترونیة لبوابةوا المحلیة
  .للبلدیة

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت  27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة سمقایی بضبط

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار 

 یتعلق 2020 أوت  27في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك  مستشار 
  .النفیضة

  النفیضـــــــــــــــــة بلدیـــــــــــة رئــــیس إن    

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 سمبردی 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 داثبإح المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى 
  النفیضة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و  والترقیة االنتداب وآلیات 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 مشتركال اإلداري

 في  المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق27/02/2020
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 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس  قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري السلك

  :یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 41 الفصل ألحكام تطبیقا النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

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

 مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة تتم  :الثاني الفصل
 النفیضة بلدیة لفائدة  ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المبینة واإلجراءات للمقاییس وفقا بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن
   . القرار بھذا

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثالث الفصل 
 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المتصرفون

 عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد
  . رتبتھم في األقل على سنوات (4) أقدمیة بلوغھم

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :الرابـــــع الفصل
 للترقیة دورتان المتصرفون لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة الترقیة

   .أشھر ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة

 بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة ةالمناظر تفتح :الخامس الفصل
  : یضبط البلدیة رئیس من مقرر

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : السادس الفصل
 الوثائق على وتشتمل البلدیة لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  :التالیة

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بطتض :السابع الفصل
  . البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:الثامن الفصل
  :یلي

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم عالهأ إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .البلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار

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

  2020 أوت 27: في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من بقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

 یتعلق 2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك مستشار
  .2020 سنة بعنوان 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

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

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

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .النفیضة بلدیة

  یــــــــــــــــــــلي ـــــــامـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــرر

 20 الثالثاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل?
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020أكتوبر

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 :بــــــــــــــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :نيالثا الفصل?
     .  خطط 03

 سبتمبر 18 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل?
2020 .  

  2020 أوت 27 : في النفیضة

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 یتعلق 2020 سبتمبر 03 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس بمن

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

 یتعلق 2020 سبتمبر 03 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
   النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  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 انونالق 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 راألم وعلى
  . النفیضة

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة  1239 األمر وخاصة تممتھ
2019    

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

  .بالبلدیات الترسیم و        

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

 المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل?
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني لسلكبا رئیس تقني
  . القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل?
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھ المشار
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل?
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة النفیضة بلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : 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

  ذاتیة، سیرة-

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة ججبالح ومدعم مفصل تلخیص-
 ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند 

  .ینوبھ من أو  اإلدارة رئیس قبل من

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
   العمومیة

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-
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 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة ةنسخ-
  .باألمر

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

   .تأدیبیة عقوبة يرأ من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 األخیرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین سنتینال خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

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

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

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 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 لمقاییسل 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 ناظرةالم لجنة تتولى :الثامن الفصل?
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

   .للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

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

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

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

  .اعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن-
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة وخصوصیة

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  :التاسع الفصل?
 و              القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 األعداد  مجموع على باالعتماد 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

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

  . المناظرة لجنة من

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر الحادي الفصل?
 والموقع المحلیة للجماعات االلكترونیة والبوابة المحلیة للجماعات

  .للبلدیة لكترونياإل

  2020 سبتمبر 03 في النفیضة

  

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

  المسعدین

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر
 رتبة إلى ستثنائیةاإل للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  متصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة

  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من مقرر
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات كالمشتر  اإلداري  بالسلك  متصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة

  ، المسعدین بلدیة رئیسة إن

  : الدستور على  إطالعھا بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي
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 دیسمبر 12 يف المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیـة و اإلنتداب آلیـات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات 

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و
  اإلداري بالسلك صالخا األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، تممتھ

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 سبتمبر 01 في المؤرخ  ـدد68عـ البلدیة ةرئیس مقرر على و
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان مجموع  بضبط المتعلق  2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة  طریق عن ترقیتھم المزمع المسعدین

 اإلداري السلك ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائیة  للترقیة
  .2020 سنة بعنوان المشترك

  ،2020 لسنة البلدیة ةمیزانی على و

  مایلي قــررت

 10 الثالثاء یوم لفائدتھا و المسعدین ببلدیة تفتح : االول الفصـل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطط بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : يالثان الفصل
(03).  

 أكتوبر 09 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس    
  أحمد الشیخ ابن  نھى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك مستشار متصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة

  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من مقرر
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  مستشار متصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة

  ، المسعدین بلدیة رئیسة إن

  : تورالدس على  إطالعھا بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیـة و اإلنتداب آلیـات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات 

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و
  اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، تممتھ

 المتعلق 2020 أوت 03 في لمؤرخا الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 سبتمبر 01 في المؤرخ  ـدد68عـ البلدیة رئیسة مقرر على و
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان مجموع  بضبط المتعلق  2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة  طریق عن ترقیتھم معالمز المسعدین

 اإلداري السلك ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائیة  للترقیة
  .2020 سنة بعنوان المشترك

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  مایلي قــررت
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 10 الثالثاء یوم لفائدتھا و المسعدین ببلدیة تفتح : االول الفصـل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 المشترك  اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 أكتوبر 09 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس    
  أحمد الشیخ ابن  نھى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 یتعلق  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة بمن
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  رئیس
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین

 یتعلق  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من
 صرفمت رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  رئیس
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین

  ، المسعدین بلدیة رئیسة إن

  : الدستور على  إطالعھا بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ قانونال على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیـة و اإلنتداب آلیـات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات 

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و
  اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، تممتھ

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، إلداراتل المشترك اإلداري السلك

 سبتمبر 01 في المؤرخ  ـدد68عـ البلدیة رئیسة مقرر على و
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان مجموع  بضبط المتعلق  2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة  طریق عن ترقیتھم المزمع المسعدین

 اإلداري السلك ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائیة  للترقیة
  .2020 سنة بعنوان تركالمش

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  مایلي قــررت

 10 الثالثاء یوم لفائدتھا و المسعدین ببلدیة تفتح : االول الفصـل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 المشترك  اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 أكتوبر 09 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس    
  مدأح الشیخ ابن  نھى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  01/09/2020  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر
 متصرف إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  مساعد
  . 2020 سنة بعنوان عدینالمس

  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من مقرر
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  مساعد متصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة لفائدة

  ، عدینالمس بلدیة رئیسة إن

  : الدستور على  إطالعھا بعد 
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و حلیةالم  الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیـة و اإلنتداب آلیـات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات 

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و
  اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، ھتممت

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 سبتمبر 01 في المؤرخ  ـدد68عـ البلدیة رئیسة مقرر على و
 لبلدیة بالنظر نالراجعی األعوان مجموع  بضبط المتعلق  2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة  طریق عن ترقیتھم المزمع المسعدین

 اإلداري السلك ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائیة  للترقیة
  .2020 سنة بعنوان المشترك

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  مایلي قــررت

 10 الثالثاء یوم لفائدتھا و المسعدین ببلدیة تفتح : االول الفصـل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 المشترك  اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

 أكتوبر 09 الجمعة یوم الترشحات قائمة تمخ یقع  : الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس    
  أحمد الشیخ ابن  نھى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك عام متصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة

  2020 سبتمبر 01  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من مقرر
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  عام متصرف
  2020 سنة بعنوان المسعدین بلدیة

   ، المسعدین بلدیة رئیسة إن 

  : الدستور على  إطالعھا بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة اربإصد المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 سنةل  89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیـة و اإلنتداب آلیـات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات 

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و
  اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، تممتھ

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 سبتمبر 01 في المؤرخ  ـدد68عـ البلدیة رئیسة مقرر على و
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان مجموع  بضبط المتعلق  2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة  طریق عن ترقیتھم المزمع المسعدین

 اإلداري السلك ضمن مباشرة علىاأل الرتب إلى اإلستثنائیة  للترقیة
   2020سنة  بعنوان المشترك

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و 



  3455صفحـة   2020سبتمبر  18 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   63 عـــــدد

 یوم لفائدتھا و المسعدین ببلدیة تفتح : االول مایلیالفصـل قــررت
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر 30 اإلثنین
 المشترك  اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

    واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصل 

 أكتوبر 30 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : الرابع الفصل
  أحمد الشیخ ابن نھى بلدیة رئیسة.المحلیة

  بلدیة رئیس   
  أحمد الشیخ ابن  نھى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  01/09/2020  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر
 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  تصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین

  01/09/2020  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من مقرر
 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة دةلفائ  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك  تصرف
  . 2020 سنة بعنوان المسعدین

  ، المسعدین بلدیة رئیسة إن

  : الدستور على  إطالعھا بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیـة و اإلنتداب آلیـات و صیغ بضبط متعلقال 2019

  ، بالبلدیات 

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020  لسنة  ـدد115عـ األمر على و
  اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
  ، تممتھ

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 سبتمبر 01 في المؤرخ  ـدد68عـ البلدیة رئیسة مقرر على و
 لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان مجموع  بضبط المتعلق  2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة  طریق عن ترقیتھم المزمع المسعدین

 اإلداري السلك ضمن مباشرة األعلى الرتب إلى اإلستثنائیة  للترقیة
  .2020 سنة بعنوان المشترك

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  مایلي رتقــر

 10 الثالثاء یوم لفائدتھا و المسعدین ببلدیة تفتح : االول الفصـل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 المشترك  اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 واحدة بخطة شغورھا سد مرادال الخطط عدد حدد  : الثاني الفصل
(01).  

 أكتوبر 09 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس    
  أحمد الشیخ ابن  نھى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 01 في مؤرخ  البلدیة رئیسة بمن

 مباشرة األعلى  الرتبة إلى  الرتبة من ترقیتھم المزمع  األعوان 
 سنة بعنوان اإلستثنائیة الترقیة طریق عن المشترك اإلداري بالسلك

2020.  

 یتعلق 2020 سبتمبر 01 في مؤرخ  البلدیة رئیسة من مقرر 
 األعلى  الرتبة إلى  الرتبة من ترقیتھم المزمع  األعوان  عدد ضبطب

 اإلستثنائیة الترقیة طریق عن المشترك اإلداري بالسلك مباشرة
  .2020 سنة بعنوان

  : إطالعھا بعد البلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانـون علـى
  ، محلیةال الجماعات بمجلة المتعلق 2018



  63عــــــدد   2020سبتمبر  18 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   3456صفحــة 

 دیسمبر 12 في  المـؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعــوان العـام األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة  الجماعات

 بالقانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التـي النصـوص جمیع على
 و 1997 دیسمبر 20 في لمـؤرخا 1997 لسنة ـدد83عـ

 2003 مـارس 17 فــي  المـؤرخ 2003 لسنة ـدد20عـ القـــانون
 23 فــي المـــؤرخ 2011 لسنــة 89 عـــدد المـرســوم علـى و

  ،  2011سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعـلـق 2019
  الترسیم،

 المتعلق 1985 أفریل 5 في المؤرخ ـدد560عـ األمر على و
  المسعدین، بلدیة بإحداث

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر على و
 اإلداري بالسلـك الخاص األساسي النظـام بضبـط المتعـلـق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، تھتمم

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى  اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 بضبط المتعلق  09/12/2019 في  المـؤرخ القــرار علــى و
   ، البلدیة اإلطارات قانون

  . 2020 لسنة البلدیة میزانیة  وعلى

 فیھم تتوفر الذین المشترك اإلداري بالسلك األعوان قائمة على و
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  في الترقیة شروط
  ،2020 سنة بعنوان

  مایلي قــررت

 سنة بعنوان ترقیتھم المراد األعوان عدد یضبط : األول الفصـل
  : التالي الجدول بیانات حسب 2020

 تتوفر الذین لألعوان الجملي إلیھاالعدد الترقیة یتم التي السلكالرتب
 مناظرة و بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن الترقیة شروط فیھم

 عن ترقیتھم المزمع األعوان اإلستثنائیةعدد للترقیة بالملفات داخلیة
   اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة طریق

  مناظرة طریق عن ترقیتھم المزمع األعوان ددع(% 100 )
   بالملفات  داخلیة

 ( 0 %)  

  01010تصرف كاتب -المشترك اإلداري

  01010مساعد  متصرف -

  03030متصرف -

  01010مستشار متصرف -

  01010رئیس متصرف -

  01010عام متصرف -

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

  

  بلدیة رئیس   
  أحمد الشیخ ابن  نھى

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

  الھاني سیدي

  

 یتعلق 2020 جوان 17  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 النتداب باالختبارات خارجیة  مناظرة فتح قــــــــــــرار بملحق

  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي

 جوان 18 في مؤرخ الھاني سیدي بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 واضعي النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج
  . (سوسة والیة )الھاني سیدي

 الجمھوریة دستور على  اطالعھ بعد الھاني سیدي  بلدیة رئیس إن
  ، التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي

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

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

 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 األمرعدد وعلى
   الھاني بلدیــةسیدي بإحداث والمتعلق

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة مباحكا المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

   ، 1992 اوت 28 في

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 دعد باالمر العمومیة لالدارات اإلعالمیة

   ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ
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 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
   ، العمومیة اإلدارات تنظمھا

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

 مارس 04 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
  باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لالدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب
 بلدیة ) المحلیة والجماعات والبیئة المحلیة الشؤون بوزارة العمومیة

   ، إلشرافھا الخاضعة ( الھاني سیدي

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،   

 بالمصادقة والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ قرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على

 29 في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار علىو
   2020 فیفري

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث
2020 ،  

   یلــــي مـا قرر

 30 األربعاء : یوم  الھاني سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصل
 اتباالختبار خارجیة  مناظرة الموالیة واألیام2020   سبتمبر
 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضعي النتداب

   ( سوسة والیة الھاني سیدي بلدیة)   العمومیة

 ) واحدة خطة  للتناظر المفتوحة الخطط عدد یضبط : الثاني الفصل
01 )   

 أوت 31 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل
  . ياإلدار التوقیت نھایة مع  2020

  2020 جوان 18 : في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 17  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ھندسة تقني النتداب باالختبارات خارجیة  مناظرة  فتح قرار بملحق
  العمومیة لإلدارات التقني بالسلك  مدنیة

 جوان 18  في مؤرخ الھاني سیدي لدیةب رئیس من قــــــــــــرار
 )تقنیي النتداب  باالختبارات خارجیة مناظرة  بفتح یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك ( مدنیة ھندسة
  . (سوسة والیة )الھاني سیدي

 الجمھوریة دستور على  اطالعھ بعد الھاني سیدي  بلدیة رئیس إن
  ، التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي

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

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

 1994 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 األمرعدد وعلى
   الھاني بلدیــةسیدي بإحداث والمتعلق

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد االمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة امباحك المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  ، 1992 اوت 28 في

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي صالنصو جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ، 2009جانفي

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  ، لعمومیةا اإلدارات تنظمھا

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

 مارس 04 في المؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
  باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 بوزارة العمومیة لإلدارات المشترك التقني سلكبال تقنیي النتداب
 ( الھاني سیدي بلدیة ) المحلیة والجماعات والبیئة المحلیة الشؤون

   ، إلشرافھا الخاضعة

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 بالمصادقة والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ قرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على

 29 في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2020 فیفري
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 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث
2020 ،  

  یلــــي مـا قرر

 30 األربعاء : یوم  الھاني سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصل
 النتداب باالختبارات ارجیةخ  مناظرة الموالیة واألیام2020 سبتمبر

   ، العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك( مدنیة ھندسة ) تقنیي

 ) واحدة خطة  للتناظر المفتوحة الخطط عدد یضبط : الثاني الفصل
01 )   

 أوت 31 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل
  . اإلداري التوقیت نھایة مع  2020

  2020  جوان 18 : في يالھان سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم
  

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

  

  المدیوني قصیبة

  

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 إلنتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقـــــــــــــــــــرار

 صاصإخت العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
 المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة (واإلسكان المدن ھندسة الترابیة التھیئة)

  .2020 سنة بعنوان

 التونسي الدستور على اإلطالع المدیونیبعد قصیبة بلدیة رئیس إنّ 
 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون ،وعلى
 لسنة دـد 112عـ القانــــون وعلى.المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق

 النظـــــام بضبط المتعلــق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983
 المؤسسات و  المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي
 نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة

 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89 عـ المرسوم خاصة و تممتھ أو
 المؤرخ 1958 لسنة ــدد81عـ األمر ىوعل. 2011 سبتمبر 23

 على المدیونیو قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06 في
 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنـة ـدد 821 عـ األمـر

 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلـق
 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة ـدد114عـ األمر وخاصة
 11 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد303عـ األمر وعلى.،2009
 الحكومة رئیـــس صالحیات بعض بتوفویض المتعلق 2016 مارس

 الشؤون وزیر السید منشور ،وعلى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر الى
 المتعلق 2019 سبتمبر18 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة
 المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى -. بالبلدیات والترسیم

 في البلدي المجلس مداولة وعلى -.2020 جوان 21 :بتاریخ
 االعتمادات وعلى -.2019 جویلیة 12 :بتاریخ المنعقدة جلستھ

 2020سنة بعنوان علیھا والمصادق البلدیة المیزانیةب المرصودة
 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى.

 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
 المؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیس السید قرار وعلى.بالبلدیات

 الخارجیة اظرةالمن تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 جوان 15في
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد إلنتداب باالختبارات

 قصیبة بلدیة لفائدة (واإلسكان المدن ھندسة الترابیة التھیئة) العمومیة
 قصیبة بلدیة رئیس السید قرار وعلى.2020 سنة بعنوان المدیوني
 مناظرة بفتح المتعلق2020 جوان 15 في المؤرخ المدیوني

 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد إلنتداب باالختبارات جیةخار
 ھندسة الترابیة التھیئة)المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 : األول یلــــــیالفصل ما قـــرر2020 سنة بعنوان (واإلسكان المدن
 واألیام 2020 دیسمبر 01یوم ولفائدتھا المدیوني قصیبة ببلدیة یفتح
 بالسلك تقني مساعد رتبة الى باإلختبارات خارجیة مناظرة والیةالم

 المدن ھندسة الترابیة التھیئة) العمومیة لإلدارات المشترك التقني
 سنـــة بعنـــــــوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة (واإلسكان
 :بـــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد  حدد : 2 الفصل.2020

   .2020 أكتوبــــر 30 یوم الترشحات ختم یقع   :3الفصل.01
  سالم الحاج رضا البلدیةدمحم رئیس 

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقـــــــــــــــــــرار

 المشترك  التقني بالسلك تقنیین مساعدین نتدابإل باالختبارات
 المدن ھندسة الترابیة التھیئة) إختصاص العمومیة لإلدارات
  المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة (واإلسكان

  المدیوني قصیبة بلدیة رئیس إن

  ، التونسي الدستور على اإلطالع بعد

 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة قیتعل

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــام بضبط المتعلــق 1983
 و اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و  المحلیة الجماعات

 عـ ومالمرس خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89
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 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد81عـ األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد821 عـ األمـر وعلى 
  التقني  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة ـدد114عـ باألمر المتمم  العمومیة داراتلإل المشترك
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد303عـ األمر وعلى
 الى الحكومة رئیـــس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  ، والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في

   بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

 21 :بتاریخ المنتخب البلدي سالمجل تنصیب محضر وعلى    
  .2018 جوان

 جویلیة 12 :بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
2019.  

  یلــــــــــي ما قــــــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 ركالمشت التقني بالسلك تقني مساعد رتبة في لإلنتداب باإلختبارات

 ببلدیة (واإلسكان المدن ھندسة الترابیة التھیئة)  العمومیة لإلدارات
  المدیوني قصیبة

 بالسلك تقنیین مساعدین إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 إقتصاد أو تقنیة أو تجریبیة علوم أو ریاضیات) البكالوریا شھادة-1
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو (وتصرف

 لم والذین الذكر السالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو-2
  .سنة (35) وثالثین خمسا تتجاوزسنھم

 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تاریخ التي سنوات الخمس خالل المفتوحة للمناظرات بالنسبة وذلك

  .التسجیل

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3الفصل
  .البلدیة

  :القرار ھذا  ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ترشحاتال قائمة ختم تاریخ-

  المناظرة فتح تاریخ-

 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4الفصل
 سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم

 مع الوصول مضمونة رسالة  بواسطة وارسالھا الترشح إستمارة
 رةالمناظ فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

  :للمناظرة الترشح عند-أ

 لبوابة األكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح إستمارة-1
  (( WWW.CONCOURS.GOV.TN العمومیة  المناظرات

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة*

 الشھائد الى بالنسبة ةالعلمیةمصحوب الشھادة من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل  مكاتب
 في أشھر ثالثة من كثرأ تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الورادة أو المعنیة للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد-ب

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة وابقالس سجل من مضمون*
  .أشھر ( 03) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون*
  .أشھر (03) ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان*

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لًألصل مطابقة نسخة*

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة*
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5الفصل
 قالوثائ جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 وتعتمد ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة
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 في المشاركة حق لھم المحول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على فتشر :7الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص  اللجنة ھذه

    .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-

  .والشفاھیة الكتابیة اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة-

  .الجدارة حسب المترشحین رتیبت-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :8 الفصل
  :التالیین اإلختبارین

  األولي القبول إختبار-

  النھائي القبول إختبار-

  :یلي كما اإلختبارین ھذین إجراء یتم

  :األولي القبول إختبار-1

  .تقني موضوع حول كتابي بارإخت-

  . ساعات 3 :المدة-

  .2 :الضارب-

 إختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا یجرى
  .المترشح

 عن األولي القبول إختبار في الناجحین المترشحین إعالم ویتم-
 بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول إختبار إجراء

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني اإلختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول إختبار  -2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي إحتبار-
 عن السؤال إختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب أذا ما صورة وفي السحب طریق
  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما اإلختباروالضوارب لھذا المحددة المدة تضبط-

                                        المدة   اإلختبار نوعیة
                                                      النقاط عدد

  الضارب 

  :شفاھي إختبار

 (0)الصفر بین  یترواح عدد       دقیقة 20        التحضیر*
  1              (20) والعشرین

      دقیقة 20      العرض

      دقیقة 20       لحوارا

 إختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل الى ویسند إثنین مصححین على  اإلختبارات تعرض :9 الفصل
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد إختبار

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان أن ما صورة وفي
 ویكون أخرین، اثنین المصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة
  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6)الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول إختبار في (20) شرینع

 القبول إختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم :11 الفصل
  .الشفاھي اإلختبار إلجراء األولي

 یتحصل لم نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :12الفصــل
 لاألق على نقطة (30) الثالثین یساوي النفاط من  مجموع على

  (والكتابي الشفاھي) اإلختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون اإلختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :13 الفصل
 تندمس والأي مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلحتبارات إجراء
  .ذلك خالل المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :14الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي  اإلختبارات وإلعاء اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

   .لذلك المؤھلة السلطة من قرار مقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین وترتیب المناظرة لجنة تتولى :15الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي ابيالكت اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

 في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن :األصلیة القائمة-أ
 تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي المترشح علیھ
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  :میلیةالتك القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المرتشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16الفصل
 مساعدین إلنتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین ینللمترشح

 رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین
  .المحلیة الجماعة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم :17الفصل
  .عملھم بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

 من بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) ثالثوم لأج إنقضاء وبعد
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15)عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحقا

 الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یتعتبرون
 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في

  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك

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

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18الفصل

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  بقـــــــــــــــــــرار

 لإلدارات المشترك  التقني بالسلك تقنیین أعوان إلنتداب باالختبارات
  المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة (معیر متار) إختصاص العمومیة

  يالمدیون قصیبة بلدیة رئیس إن

  ، التونسي الدستور على اإلطالع بعد

 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــام بضبط المتعلــق 1983
 و اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و  المحلیة الجماعات

 عـ المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد81عـ األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحلداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 ةلسن ـدد821 عـ األمـر على و
  التقني  بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة ـدد114عـ باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد303عـ األمر وعلى
 الى حكومةال رئیـــس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016

  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 ـــدد41عــ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة

 جوان 21 :بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

 جویلیة 12 :بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
2019.  

  :یلي ما قــــــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في لإلنتداب باإلختبارات

  .المدیوني قصیبة بیلدیة العمومیة لإلدارات  (معیر متار) إختصاص

 بالسلك تقنیین أعوان إلنتداب الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 على السادسة السنة واتمو اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعو-1
 إقتصاد او تجریبیة علوم أو وریاضیات الثانوي التعلیم من األقل

  .وتصرف

 الثالثة السنة وأتموا األساسي التعلیم ختم شھادة على  تحصلوا أو*
 یبیةتجر علوم أو تقنیة أو وریاضیات الثانوي التعلیم من األقل على

  .وتصرف إقتصاد أو

 الذكر، سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو -2
 السن تقدیر ویتم.سنة (35) وثالثین خمسا سنھم تتجاوز لم والذین

 الى بالنسبة وذلك تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى
 ھذا تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناضرات

  .تسجیلال

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 رئیس بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح :3الفصل
  .البلدیة

  :القرار ھذا  ویضبط
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  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات ختم تاریخ•

  المناظرة فتح تاریخ•

 تسجیل أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4الفصل
 سحب ثم للغرض المعد اإللكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم

 مع الوصول مضمونة رسالة  بواسطة وارسالھا الترشح إستمارة
 المناظرة فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار
  :التالیة الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة اإلستمارة وتكون

  :للمناظرة الترشح عند-أ

 لبوابة األكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح إستمارة-1
  ( WWW.CONCOURS.GOV.TNالعمومیة المناظرات

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة*

 الشھائد لىا بالنسبة العلمیةمصحوبة الشھادة من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل  مكاتب
 في أشھر ةثالث من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الورادة أو المعنیة للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد-ب

 تاریخ على یمض لم (األصل) ةالعدلی السوابق سجل من مضمون•
  .أشھر ( 03) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون•
  .أشھر (03) ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان•

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لًألصل مطابقة نسخة•

 تثبت أشھر ثةثال من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة شھادة•
 لیمارس المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن

 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  .للصحة

 البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5الفصل
 الوثائق جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون

 وتعتمد ، القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع بالفصل یھاإل المشار
  .الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المحول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة ظرةالمنا على تشرف :7الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  :بالخصوص  اللجنة ھذه

    .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-

  .والشفاھیة الكتابیة اإلختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة-

  .الجدارة حسب حینالمترش ترتیب-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :8 الفصل    
  :التالیین اإلختبارین

  :األولي القبول إختبار-

  النھائي القبول إختبار-

  :یلي كما اإلختبارین ھذین إجراء یتم

  :األولي القبول إختبار-1

  .تقني موضوع حول ابيكت إختبار-

  . ساعات 3 :المدة-

  .2 :الضارب-

 إختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا یجرى
  .المترشح

 عن األولي القبول إختبار في الناجحین المترشحین إعالم ویتم-
 بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي لالقبو إختبار إجراء

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني اإلختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول إختبار  -2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي إحتبار-
 عن السؤال إختیار یقع المناظرة، لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في شحالمتر رغب أذا ما صورة وفي السحب طریق
  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما اإلختباروالضوارب لھذا المحددة المدة تضبط-

                                     المدة         اإلختبار نوعیة
                                                    النقاط عدد 

  الضارب

  1     (20) والعشرین (0)الصفر بین  یترواح عدد شفاھي إختبار

  دقیقة  20       التحضیر*
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   دقیقة     20    العرض

  دقیقة   20     الحوار

 إختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة اإلختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل الى ویسند إثنین مصححین على  اإلختبارات تعرض :9 فصلال
  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد إختبار

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان أن ما صورة وفي
 ویكون أخرین، اثنین ینالمصحح قبل من اإلختبار إصالح إعادة
  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6)الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول إختبار في (20) عشرین

 القبول إختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم :11 الفصل
  .الشفاھي تباراإلخ إلجراء األولي

 یتحصل لم نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :12الفصل
 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النفاط من  مجموع على

  (والكتابي الشفاھي) اإلختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا
  .سنا ألكبرھم یةاألولو تكون اإلختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال :13 الفصل
 مستند والأي مذكرات وال نشریات وال كتب ال اإلحتبارات إجراء
  .ذلك خالل المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج :14الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق یةالجزائ التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ أجراھا التي  اإلختبارات وإلعاء اإلمتحان قاعة من
 إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق إداري

   .لذلك المؤھلة السلطة من قرار مقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن يالذ الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین وترتیب المناظرة لجنة تتولى :15الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي اإلختبار لمعدل النھائي الحاصل

  :نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

 يف نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن :األصلیة القائمة-أ
 تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي المترشح علیھ

  :التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 اإلقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المرتشحین عویضت من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16الفصل
 أعوان إلنتداب الخارجیة   المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

 رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین
  .المحلیة الجماعة

 األصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم :17الفصل
  .عملھــــــم    بمراكز لإللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

 من بدایة تقدیر أقصى على (یوما 30) ثالثوم أجل إنقضاء وبعد
 المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة، بالقائمة التصریح تاریخ

 علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
 أو یوما (15)عشر خمسة أقصاه أجل في عملھم بمراكز اإللتحقا

 الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یتعتبرون
 التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في

  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك

 من تقدیر أقصى على (أشھر 6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ھيوینت
   .األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :18الفصل

                                                  
  بلدیة رئیس      

  سالم الحاج  رضا دمحم
  

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 تقني عون إلنتداب باالختبارات الخارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 (معیر متار) إختصاص العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة

  المدیوني قصیبة بلدیة رئیس إنّ 

  ، التونسي الدستور على إلطالعا بعد

 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــام بضبط المتعلــق 1983
 و اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة تالمؤسسا و  المحلیة الجماعات

 عـ المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89
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 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد81عـ األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنـة ـدد 821 عـ األمـر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلـق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة ـدد114عـ األمر وخاصة تممتھ
  .،2009 جانفي

 مارس 11 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد303عـ األمر وعلى
 الى الحكومة رئیـــس صالحیات بعض تفویضب المتعلق 2016

  ، والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر18 في

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

 جوان 21 :بتاریخ المنتخب البلدي جلسالم تنصیب محضر وعلى
2020.  

 12 :بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس مداولة وعلى     
  .2020 جویلیة

 علیھا والمصادق البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى     
  . 2020سنة بعنوان

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 جوان 15في المؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
   المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك التقني بالسلك تقني عون إلنتداب باالختبارات الخارجیة
  .2020 سنة بعنوان نيالمدیو قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  یلــــــي ما قـــرر

 01یوم  ولفائدتھا المدیوني قصیبة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى باإلختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة
 سنة بعنوان نيالمدیو قصیبة بلدیة لفائدة  (معیر متار) إختصاص
2020.  

  01 :بـــــــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد  حدد : 2 الفصل

  2020 أكتوبــــر 31 یوم الترشحات ختم یقع :3الفصل

      

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم

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

 یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقــرار
 المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة  2019 سنة بعنوان لإلدماج

 على الدستورو على االطالع المدیونیبعد قصیبة بلدیــة رئیــس إن
 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

 112 عدد القانون على و. المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018
 النّظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة

 المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان العام األساسي
 نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد رسومالم خاصة و تممتھ أو
 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى. 2011 سبتمبر
 وعلى.المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق 1958 مارس 06
 المتعلق 2020 فیفري 25 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط
 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى.   میةالعمو

 عملة بسلك الخاص االساسي  النظام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى.اإلداریة
 التقني بالسلك خاصال االساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر وخاصة أوتممتھ
 المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر وعلى2009 جانفي
 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى2018 جوان 21 بتاریخ

 رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 27 في المؤرخ 2020
 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على وأعضائھاو الحكومة

 و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في
 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى. بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012 جوان 11 بتاریخ 3/12024
                                      . الملفات طریق عن للترقیة

 الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل: یـــلي ما قــــــــرر  
 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد
 التالي النحو على المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان
 رتبة   : العمومیة لإلدارات المشترك االداري سلكلل بالنسبة /1:
 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد   رئیس متصرف :الترقیة

 داخلیة مناظرة طریق عن ./.90 : التسدید طرق 01 : 2019
 الترقیة طریق عن ./.10                   01:بالملفات

 أو الملفاتب الترقیة طریق عن سدھا المراد الخطط عدد 0:باالختیار
  01    االدماج

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم
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------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق  بقـــرار
 المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان ماجلإلد

  المدیوني قصیبة بلدیــة رئیــس إن

  الدستور على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  .المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 فیفري 25 المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .   العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص االساسي  النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد راالم وخاصة أوتممتھ
  2009 جانفي

 21 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر وعلى
  2018 جوان

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

 جوان 11 بتاریخ 3/12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  . الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  : یـــلي ما قــــــــرر   

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  : التالي النحو على المدیوني قصیبة بلدیة

  : العمومیة لإلدارات المشترك االداري للسلك بالنسبة /1

     2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد    الترقیة رتبة
 عدد                                            التسدید طرق

  االدماج أو بالملفات الترقیة طریق عن سدھا المراد الخطط

        01:مھنیة اختبارات طریق عن      01    تصرف كاتب
                                                     01  

 مناظرة طریق عن ./.90          01        مستشار متصرف
  01:بالملفات داخلیة

  01                  0:باالختیار الترقیة طریق عن ./.10 

 ./.90                     01                رئیس متصرف
  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن

  01               0:باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /2

 شغورھا سد المراد الخطط عدد                    الترقیة  رتبة
                                       التسدید طرق 2020 لسنة
  االدماج أو بالملفات الترقیة طریق عن سدھا المراد الخطط عدد

 عن ./.90                                        رئیس تقني
  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق

  01              0:باالختیار الترقیة طریق عن ./.10

  

  بلدیة رئیس     
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 المھني االمتحان رنامجوب تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقــــرار

 كاتب رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة إلدماج باالختبارات
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  . المدیوني قصیبة

  ، المدیوني قصیبة بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
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 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد سياألسا القانـــــون وعلــــى
  المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق و 1985
  . الموظفین

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي مالنظا بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جوان 21 یخبتار البلدي المجلس تنصیب محضر على و

 قــــــــــــرر                                                
  یلــــــــــي مــــــا

 العملة إلدماج باالختبارات المھني االمتحان ینظم : األول الفصل
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9 و 8 للصنفین المنتمین
 ألحكام وفقا المدیوني قصیبة لدیةب لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   القرار ھذا

 باالختبارات المھني لالمتحان یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 تصرف كاتب رتبة في 9 و 8 الصنفین إلى المنتمین العملة إلدماج

  : العملة 

 خمس لھم الذین و األقل على 8 بالصنف المرتبون و المترسمون -
  الترشحات قائمة ختم تاریخ في ألقلا على فعلیة مدنیة خدمة سنوات

 السنة أتموا و اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعون الذین و -
    الثانوي التعلیم من األقل على السادسة

 الثالثة السنة أتموا و األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو -
   الثانوي التعلیم من األقل على

  . المستوى بھذا منظرة تكوینیة شھادة على تحصلو أو -

 أعاله إلیھ المشار باإلختبارات المھني اإلمتحان یفتح : الثالث الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس بقرار

  سواھم دون المدیوني قصیبة

  : القرار ھذا یضبط و

  ، لإلمتحان المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  اإلختبارات إجراء تاریخ -

 باإلختبارات المھني اإلمتحان لجنة تركیبة تضبط : الرابـع الفصل
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله إلیھ المشار

 المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب : الخامـس الفصل
 ةمصحوب المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله إلیھ

  : التالیة بالوثائق

 إن و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص -
 ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة للخدمات الحال اقتضى

 أو المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص
  . ینوبھ من

  . المترشح إنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  . صنفھ في المترشح ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 التكوینیة الشھادة أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -
  . أعاله إلیھ المشار بالمستوى المنظرة

 المھني لإلمتحان الترشح مطالب تسجل : السادس الفصل
 إلیھا يینتم التي لإلدارة الضبط بمكتب أعاله إلیھ المشار باإلختبارات

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض و المترشح
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل
 بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في
  . اإلمتحان لجنة نم

 على أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یشتمل : الثامن الفصل
  : التالیة اإلختبارات

  الدولة ألعوان المھنیة الحیاة  حول العامة الثقافة في إختبار – 1

  :اما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي إختبار – 2

  الموظفین في بالتصرف-

  العتاد في بالتصرف أو-

  المالي بالتصرف أو-
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  . القرار لھذا المصاحب بالملحق اإلختبارین برنامج یضبط

  : یلي كما إختبار لكل المحددة الضوارب و المدة تضبط و

  الضارب المدة اإلختبار نوعیـة

  01الضارب (02) ساعتان:   العامة الثقافة في إختبار

  02 الضارب (02) ساعتان :تطبیقي إختبار

 اللغة أو العربیة باللغة سواء إلختبارانا یجرى : التاسع الفصل
   المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : العاشر الفصل
 أي وال مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال اإلختبارین إجراء مدة

   ذلك خالف اإلمتحان لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 طرد غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
 و أجراھا التي اإلختبارات إلغاء و اإلمتحان قاعة من حاال المترشح
 أو مناظرة كل من سنوات (5) خمس لمدة المشاركة من حرمانھ
  . الحق إداري إمتحان

 لجنة من بإقتراح البلدیة رئیس من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم
  . اإلمتحان

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل رتقری إعداد یتم و
  . الغش محاولة أو الغش

 و إثنین مصححین على اإلختباران یعرض : عشر الثاني الفصل
 العشرین و (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل إلى یسند

 للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و (20)
  . الممنوحین

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق نكا إذا و
 العدد یكون و آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  . األخرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 عشرین من (6) الستة دون عدد كل عن ینتج :عشر الثالث الفصل
  . المترشح إقصاء (20)

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الرابع الفصل
 نقطة (30) ثالثین یساوي النقاط من مجموع على یتحصل لم إن

  . الكتابیین لإلختبارین بالنسبة األقل على

 في النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل إذا
 ھذه تساوت إذا و الصنف في ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارین

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطي األقدمیة

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر الخامس الفصل
 و 8 للصنفین المنتمین العملة إلدماج باإلختبارات المھني اإلمتحان

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9
  . المناظرة لجنة نم بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من العمومیة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل
  المحلیة

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 8 نللصنفی المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلّق بقــرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و
  2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة

  ، المدیوني قصیبة بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات ةمجلّ  بإصدار المتعلّق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  .المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة ـدد1216عـ األمر على و
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985
  ، الموظفین

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص االساسي  النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 ةالترقی و االنتداب وآلیّات صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115  عدد الحكومي االمر وعلى
 للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020  فیفري

  العمومیة لإلدارات المشترك االداري

 06 في المؤرخ المدیوني قصیبة بلدیّــــــــة رئیــــس قرار على و
 المھني االمتحان وبرنامج نظیمت كیفیة بضبط المتعلق 2020 جویلیة
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 كاتب رتبة في 9و 8 للصنفین المنتمین العملة إلدماج باالختبارات
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  . المدیوني قصیبة

  : یلــــي مـــا قــــّرر 

 09 یوم ولفائدتھا المدیوني قصیبة ببلدیّــــــــة یفتح : األّول الفصل
 9و 8 للصنفین المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان 2020 نوفمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في
  . 2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة

  (01) بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل

  . 2020 أكتوبر 09 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم
  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط بتعلق بقــــــرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة لىإ
  المدیوني قصیبة بلدیّة لفائدة العمومیّة

  ، المدیوني قصیبة 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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 سنةل 81 عدد األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 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 ألساسيا النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفري 27 في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة رئیس بتسمیة یتعلق 2020

  یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنّظم : األّول الفصل
 وفقا العمومیّة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف

  . القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفّات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن : 02 الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة

 شرط فیھم المتوفّر و رتبھم في المترّسمون المستشارون المتصّرفون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقلّ  على أقدمیّة سنوات (5)

  . الترّشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفّات الداخلیّة المناظرة تفتح : 03 الفصل
 من األقل على ./. 35 بنسبة المدیوني قصیبة بلدیّة رئیس من بقرار

 الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین مجموع
 المحلّیّة الجماعة لىإ بالنظر الراجعین و  أعاله علیھا المنصوص

  . سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  . الترّشحات قائمة غلق تاریخ --

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترّشحین على یجب : 04 الفصل
 بةقصی ببلدیة المركزي الضبط مكتب لدى ترّشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق مصحوبة المدیوني

  الذاتیة السیرة-

 المترّشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  لإلدارة

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

 والبحوث األعمال من نسخ اإلقتضاء وعند (...ومحاضرات
  . والمنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوب التقریر ھذا ویكون
  المترشح الیھا

 ختم تاریخ بعد یصل ترّشح مطلب كلّ  وجوبا یرفض  :05 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترّشحات سجل

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیّة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 06 لفصلا
  . المحلّیّة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى
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 حقّ  لھم المخّول المترّشحین قائمة واقتراح الترّشحات في النظر -
  .المناظرة في المشاركة

 في المحدّدة للمقاییس اطبق المترّشحین وترتیب الملفّات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترّشحین قائمة اقتراح -

 تقدیم المترّشح الیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولّى : 07 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  :على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

   العمل تنظیم -

  الخدمة نوعیة-

  والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

 عدد المترشح الى ویسند علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-
   (20-0) والعشرین الصفر بین  یتراوح

 الملفّات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولّى : 8 الفصل
 حسب المترّشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحّصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 متّرشحین عدّة أو مترّشحان تحّصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویّة تكون النقاط من المجموع نفس على
  .سنّا ألكبرھم األولویّة تعطى األقدمیّة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیّا الناجحین المترّشحین مةقائ تضبط : 9 الفصل
 من وباقتراح المدیوني قصیبة بلدیّة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار
  . المناظرة لجنة رئیس

  بلدیة رئیس          
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  ـراربقــــــــــ
 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  2019 سنة بعنوان المدیوني قصیبة  بلدیة

  ، المدیوني قصیبة 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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 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

 جویلیة 06  في المؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیس قرار على و
 بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط المتعلق  2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى للترقیة
    المدیوني قصیبة بلدیّة لفائدة العمومیّة

    یلي ما قرر

 2020 نوفمبر 09 یوم المدیوني قصیبة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 رتبــــــــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  . 2019 سنة

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

  .2020 أكتوبر 09  یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس     
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 للترقیة بالملفّات الدّاخلیّة المناظرة تنظیم كیفیّة بضبط بتعلق ربقرا
 العمومیّة لإلدارات المشترك التقني بالّسلك رئیس تقني رتبة إلى

  المدیوني قصیبة بلدیّة لفائدة

  : على إطالعھ بعد المدیوني قصیبة بلدیة رئیس انّ 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة إلداراتل المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة نقحتھ
  2009 جانفي

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

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

 بضبط المتعلق 2020 مارس 01 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط

   .2020 سنة بعنوان بالملفات

 21 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر وعلى
  2018 جوان

   یلـي مـا قـّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس
  .القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةللمن یترشح أن یمكن:2 الفصل
 التقنیون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة

 (05) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا شارالم بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 ویضبط.سواھم دون أعوانھا ولفائدة المدیوني قصیبة بلدیة رئیس من
  : القرار ھذا

  , المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:4 الفصل
   التالیة بالوثائق مصحوبة الضبط مكتب لدى شحھمتر مطالب یودعو

 واعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا یكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  ,العمومیة بالوظیفة اإلنتداب قرار من للألصل مطابقة نسخة-

  ,الحالیة الرتبة في قرارالتسمیة من للألصل طابقةم نسخة -

 للمعني إداریة حالة الَخر القرارالضابط من للألصل مطابقة نسخة -
  ,باألمر

  ,العلمیة الشھائد من للألصل مطابقة نسخة -

 العون على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 أو المناظرة فتح لسنة ابقةالس األخیرة سنوات (05) الخمس خالل
  , تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

 الدورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 السابقة األخیرة سنوات للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوینیة

  .  المناظرة فتح لسنة

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

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

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض: 05 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ كونوی الترشحات قائمة

  اإلرسال تاریخ معرفة

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  .الغرض

  . قبولھم الممكن المترشحین قائمة إقتراح -

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

  . لعملھ ئھأدا في وإتقانھ  بعھدتھ

 المعروظة ملفات تقییم  الداخلیة المناظرة لجنة تتولى: 8 الفصل
  :  التالیة للمقاییس طبقا

  ,للمترشح العامة األقدمیة -

  ,للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  ,للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین   والرسكلة التكوین -
  ,المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (05) الخمس لخال
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 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة -
  ,المناظرة

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

  أعاله الرابع بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 مقاییس اظافة أعاله الیھا ارالمش المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة تتالئم أخرى

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

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

 حدود في 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 یةاألولو تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا  الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 الفصل
 من وبإقتراح المدیوني قصیبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

 . المناظرة لجنة
  بلدیة رئیس   
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 قصیبة بلدیّة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان  المدیوني

  : على إطالعھ بعد المدیوني قصیبة بلدیة رئیس إنّ 

  التونسي الدستور على

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة112 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  .المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 نقحتھ أو تممتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة إلداراتل
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة
2009.  

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
   بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب واَلیات صیغ بضبط المتعلق

 المتعلق 2020 مارس 01 في المؤرخ    البلدي القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط بضبط
  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة

 المتعلق 2020 جویلیة 06 في المؤرخ   البلدي القرار وعلى
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  عمومیةال لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جوان 21  في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018   

  یلـي مـا قـّرر

 نوفمبر 09 یوم ولفائدتھا المدیوني قصیبة ببلدیة تفتح: األول الفصل
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة 2020

  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

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

  2020 أكتوبر 09یوم الترشحات ختم یقع: 3 الفصل

                                                                
  06/07/2020 :في المدیوني قصیبة    

  بلدیة رئیس   
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد رقرا
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان  فتح بقرار

  2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة مباشرة

    المدیوني قصیبة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
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 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  .المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص االساسي  النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و یةالمحل الجماعات و

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى
 و إلنتداب المھنیة اإلمتحانات و اإلختبارات برنامج و نظام بضبط
  .المحلیة الجماعات عملة ترقیة

 في المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 و بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق و 18/09/2019

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و صیغ

 بضبط المتعلق و 2020 مارس 12 في المؤرخ  المقرر وعلى
 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف على ترقیتھم المزمع العملة عدد

2020.  

  یلـــــــي مــا قــــــــــرر                                        

 لترقیة مھني إمتحان المدیوني قصیبة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 مقتضیات وفق ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  :التالي الجدول

  :الثانیة الوحدة ضمن -1

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الرابع الصنف
: 03  

 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الخامس الصنف
  04 : مھني

 إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : السادس الصنف
  04 : مھني

  :الثالثة دةالوح ضمن -2

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الثامن الصنف
: 01  

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : التاسع الصنف
: 01  

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : العاشر الصنف
: 01  

 یوم المدیوني صیبةق ببلدیة المھنیة اإلمتحانات تجرى :الثاني الفصل
  .الموالیة واألیـــام 2020 دیسمبر 22

  . 2020 نوفمبر 20 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 لترقیة المھني االمتحان لجنة  ركیببت یتعلق  بمــقــــــــــــــــــّرر

  الثالثة بالوحدة عملة ـدد03وعـ الثانیة بالوحدة  عملة ـدد11عـ
  2020 سنة بعنـــوان المدیوني قصیبة بلدیــــــة لفائدة

  المدیوني قصیبة بلدیة رئیس إنّ 

 09 في مؤرخ 20148 لسنة دد29عـ القانون على إطالعھ بعد
  .المحلیة عاتالجما بمجلة یتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد 112عـ القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــام بضبط المتعلــق 1983
 و اإلداریـــة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و  المحلیة الجماعات

 عـ المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 سنةل ـدد89

 مارس 6 في المؤرخ 1958 لسنـة ـدد 81 عـ األمـر على و
  . المدیوني قصیبة بلدیـة بإحـداث المتعلـق 1958

 18 في المؤرخ 1998 لسنــة ـدد 2509 عـ األمـر على و
 عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط ،المتعلــق 1998دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة اتالجماع و الدولة

  . اإلداریة

 18 في المؤرخ 1998 لسنــة ـدد 2510 عـ األمـر على و
 سلك أصناف درجات بین المطابقـة بضبط ،المتعلــق 1998دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  . التأجیــر ومستویات اإلداریـة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیّة وزیر السید قرار وعلى
 المھنیة واالمتحانات االختبارات برنامج و نظـام بضبط المتعلق
  .محلیّةال الجماعات عملة ترقیة و النتداب

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقـّرر الملحق على
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  . والبلدیة الجھویة المجالس لعملة واالنتداب
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 بتاریخ ـدد14عـ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى  
 بضبط المتعلقة اماألحك تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18 
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب والیات صیغ

 جانفي 20 في المؤرخ ـدد7عـ الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
 1995 لسنة ـدد68عـ القانون  أحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 1996
 األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون المنقحة
  .البلدیین

 جوان 21 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب محضر لىوع
2018   

 بفتــح المتعلق 2020 مارس 12 في المؤرخ المقـرر  على و
 ـدد03وعـ الثانیة بالوحدة  عملة دد11عـ لترقیة المھني االمتحان

  .2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة ببلدیة الثالثة بالوحدة عملة

 لبلدیة التصرف بمیزانیة ريالضرو االعتماد یتوفر أنھ حیث و
  2020 لسنة المدیوني قصیبة

  یلــــــي ما قـــرر  

 عملة ــدد11عـ لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
 لمدیونيا قصیبة ببلدیة الثالثة بالوحدة عملة ـدد03وعـ الثانیة بالوحدة

   : الســـــــــــــــــــــــــادة من 

 رئیس : المدیوني قصیبة بلدیة رئیس :سالم الحاج رضا دمحم  -  
   اللجنة

 عضو -  للبلدیــــة العـــام كاتب : الدوس الھاشمي -             
     

 الموارد في بالتصرف مكلفة  :  سالم بن سامیة -              
  .عضو -البشریة

 :المدیوني قصیبة ببلدیة أول تقني  :ملوكة منیر -              
  عضو

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكـــن : 2 الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القــرار ھذا یشملھم لم آخرین

   . اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس     
  سالم الحاج  رضا دمحم
  

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

  الدایر ساقیة

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن   

  الدستور، على االطالع 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 یةالعموم والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  لالدارة المعماریین

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

  بالبلدیات، والترسیم

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد لرئاسيا االمر وعلى   
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  .القرار ھذا الحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة رشحیت ان یمكن:2 الفصل
 لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

 في المترسمون االول المعماریون المھندسون اعاله الیھ المشار
 ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تحتف:3 الفصل
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین لىع یجب :4 الفصل
 ھذه وتسجل  االداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 المترشح الیھا ینتمي التي لالدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  :التالیة بالوثائق مصحوبة وتكون
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  .ذاتیة سیرة *

 لقب من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف *
  .باالدارة المترشح

 بھا قام التي االنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر *
 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة لفتح السابقتین السنتین خالل

 من نسخ االقتضاء وعند (..تكوینیة ،دورات محاضرات،ندوات
 مصحوبا التقریر ھذا ویكون  والمنشورات والبحوث االعمال

  .المترشح الیھا ینتمي التي االدارة ئیسر بمالحظات

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

  .االرسال تاریخ معرفة

 عدد اسناد المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى:6 الفصل
 بھا قام التي لالنشطة تقییما (20)ینوالعشر (0)الصفر بین یتراوح

 المناظرة فتح لسنة السابقتین االخیرتین السنتین خالل المترشح
  :على باالعتماد

  .العمل تنظیم -

  .الخدمة نوعیة -

  .والبحوث والتاطیر التكوین اعمال -

  .علیھا المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

 اعاله الیھا المشار لیةالداخ المناظرة لجنة تركیبة تضبط :7 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح *

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط *
  .المترشحین

  .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح مترشح لكل عدد اسناد *

  .ترقیتھم المزمع لالعوان النھائیة القائمة اقتراح *

 الملفات تقییم اعاله الیھا 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 مرادال الخطط عدد

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

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

 وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من  لالدارة المعمارین المھندسین
  .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ھندسم رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 ساقیة بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري
  2020 سنة بعنوان الدائر

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن   

  الدستور، على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 دعد 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  لالدارة المعماریین

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد وميالحك االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020سبتمبر 01 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 12 الخمیس یوم دتھاولفائ الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  2020 سنة بعنوان

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

 اكتوبر 12 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس 
  الصامت  خالد
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد رقرا
 الى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرا
 العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة
  الدائر ساقیة بلدیة لفائدة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون ىوعل
  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 میعج وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى
 المشترك بالسلك الخاص ياالساس النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة االدارات لمھندسي

 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد االمر وخاصة تممتھ
  ،2014 جوان

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

  البلدیات،ب والترسیم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس
  .القرار ذاھ الحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة

 والمتوفر رتبھم في المترسمون االول المھندسون اعاله الیھ المشار
 تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم
  .لترشحاتا ختم

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 الفصل
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  ظرة،المنا لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ھذه وتسجل  االداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 المترشح الیھا ینتمي التي لالدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  :التالیة بالوثائق مصحوبة وتكون

  .ذاتیة سیرة *

 المترشح بھا قام التي خدماتلل المبینة الوثائق على یحتوي ملف *
  .باالدارة

 بھا قام التي االنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر *
 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة لفتح السابقتین السنتین خالل

 من نسخ االقتضاء وعند (...تكوینیة ،دورات محاضرات،ندوات
 مصحوبا التقریر ھذا ویكون والمنشورات والبحوث االعمال

  .المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس بمالحظات

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

  .االرسال تاریخ معرفة

 عدد اسناد المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى:6 الفصل
 بھا قام التي لالنشطة تقییما (20)والعشرین (0)الصفر نبی یتراوح

 الترشحات قائمة ختم لتاریخ السابقتین السنتین خالل المترشح
  :على باالعتماد

  العمل تنظیم -

  الخدمة نوعیة -

  والبحوث والتاطیر التكوین اعمال -

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

 اعاله الیھا المشار الداخلیة ناظرةالم لجنة تركیبة تضبط :7 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح *

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط *
  .المترشحین

  .(20)والعشرین (0)الصفر ینب یتراوح مترشح لكل عدد اسناد *

  .ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح *

 الملفات تقییم اعاله الیھا 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
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 في ألقدمھم االولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم االولویة تعطى اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة

 المناظرة في  نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
 المشترك بالسلك رئیس مھندس تبةر الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من العمومیة االدارات لمھندسي
  .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 مھندس رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 بلدیة لفائدة العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 سنةل 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 ممتھت أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى   
      الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999

  العمومیة االدارات لمھندسي مشتركال   بالسلك   

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

  بالبلدیات، والترسیم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 سبتمبر 01 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للترقیة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة

  : یــــــلي ــامـــــ قــــــــرر

 12 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

 العمومیة االدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة
  2020 سنة بعنوان

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

 اكتوبر 12 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020.  

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى
  . الدائر ساقیة دیةبل لفائدة  العمومیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع 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 عامال 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر علىو
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

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

  . العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك  الخاص  األساسي   

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى    
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا امألحك
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 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون اعاله الیھ المشار
 الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم یختار في

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح:3 الفصل
 مجموع من االقل على  %35 بنسبة الدائر ساقیة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین
  .سواھم دون الدائر ساقیة بلدیة الى بالنظر والراجعین اعاله

  : القرار ھذ یضبطو

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الدائر ساقیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

  .ذاتیة سیرة *

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف *
  .باالدارة

 بھا قام التي االنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر *
 ملتقیات، في المشاركة) المناظرة  فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 والبحوث االعمال من نسخ االقتضاء وعند (...محاضرات
 االدارة رئیس بمالحظات مصحوبا تقریرال ھذا ویكون والمنشورات

  .المترشح الیھا ینتمي التي

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

  .االرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار تضىبمق

 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 -

 تقریر تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس ولىیت:7 الفصل
 لفتح السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي االنشطة في

  :على باالعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم -

  الخدمة، نوعیة -

  والبحوث، والتاطیر التكوین اعمال -

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة االعمال -

  .(20)والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا لمترشحا الى ویسند

 الملفات تقییم اعاله الیھا 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 ذاوا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في ألقدمھم االولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم االولویة تعطى اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .اظرةالمن لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات لمشتركا االداري بالسلك رئیس متصرف
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع 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

 1967 سمار 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، والترسیم

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

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

 سبتمبر 01 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 12 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة ةمناظر الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان

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

   2020 اكتوبر 12 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى
  . الدائر ساقیة بلدیة لفائدة  العمومیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن  

  الدستور، على االطالع 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 لجماعاتوا
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 دعد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 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 االمر ىوعل
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  مایلي قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
 وفقا العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا الحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن:2 الفصل
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المتصرفون اعاله الیھ المشار
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5) شرط

  .الترشحات

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة لمناظرةا تفتح :3 الفصل
 مجموع من االقل على  %35 بنسبة الدائر ساقیة بلدیة رئیس من

 اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین
  .سواھم دون الدائر ساقیة بلدیة الى بالنظر والراجعین

  : القرار ھذ ویضبط

  ظر،للتنا المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الدائر ساقیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص *
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي تضاءاالق عند والعسكریة

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة *

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة *

 للمعني اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 العون على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ *
 او المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (05) الخمس خالل
   تأدیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف خلو تثبت شھادة

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل ةمطابق نسخ * 
 الوحدات في النجاح وشھائد   االدارة قبل من المنظمة التكوین



  3479صفحـة   2020سبتمبر  18 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   63 عـــــدد

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

 یعده تقدیر اقصى على (10)صفحات عشر في النشاط تقریر *
 السنتین خالل بھا قام التي واألعمال االنشطة یتضمن المترشح
 ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات  المناظرة لفتح السابقتین

  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر

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

  .االرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب فاتالمل تقییم *
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :7 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ بعھدتھ

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

  :للمترشح العامة االقدمیة *

  :للمترشح الرتبة في االقدمیة *

  :التعلیمي المستوى او العلمیة الشھائد*

  االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین *
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (05) للخمس

 فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة  * 
  .المناظرة

  :7 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد *

   .اعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر *

 تتالءم ىاخر مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند اللجنة اعضاء قبل من المذكورة
  (20)والعشرین (0) الصفر بین

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل
 حسب مترشحینال 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 ألقدمھم االولویة تكون النقاط من المجموع  نفس على مترشحین
  .سنا الكبرھم االولویة تعطى اقدمیتھم تساوت واذا الرتبة

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:10 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 قیتعل 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن  

  الدستور، على االطالع 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 سومالمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 سبتمبر 01 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر
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 12 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول صلالف
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان 

  (02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

   2020 اكتوبر 12 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 لالفص

  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رتبة الى   للترقیة لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى      
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 مبرسبت 01 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 12 خمیسال یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

 بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة
  2020 سنة

  (03) خطط بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  2020 اكتوبر 12 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل

                                                  

  بلدیة رئیس
  الصامت  دخال

  

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

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 لفائدة  العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة الى
  . الدائر ساقیة بلدیة

   ئر،الدا ساقیة بلدیة رئیس إن   

  الدستور، على االطالع 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 عمومیةال والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 یلأفر 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى    
 التقني بالسلك  الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  2009 جانفي

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس تسمیةب المتعلق 2016
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 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  مایلي قرر

 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم:االول الفصل
  .القرار ھذا الحكام وفقا العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة ترشحی ان یمكن:2 الفصل
 الیھ المشار العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون المساعدون اعاله
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 بقرار اعاله الیھا المشار بالملفات داخلیةال المناظرة تفتح:3 الفصل
 ساقیة بلدیة الى بالنظر الراجعین االعوان ولفائدة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون الدائر

  : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ *

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ *

 ان اعاله الیھا المشار لمناظرةل المترشحین على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص *
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من او االدارة رئیس قبل من ممضى

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لالصل قةمطاب نسخة *
  العمومیة

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لالصل مطابقة نسخة *

 للمعني اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل مطابقة نسخة *
  .باالمر

  .العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة *

 خلو تثبت شھادة او التادیبیة اتبالعقوب المتعلقة القرارات من نسخ *
 الخمس خالل تادیبیة عقوبة أي من باالمر للمعني االداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)

 الملتقیات او التكوینیة الدورات شھائد من لالصل مطابقة نسخ *
 التسمیة منذ االدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك التي
  .تقني مساعد رتبة في

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .االرسال تاریخ

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 للجنةا ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر *
  المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم *
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح *

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین

  .لعملھ ادائھ في واتقانھ بعھدتھ

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:7 الفصل

  للمترشح العامة االقدمیة *

  للمترشح الرتبة في االقدمیة *

  التعلیمي المستوى او الشھائد*

 االدارة قبل من یھماف المرخص او المنظمین والرسكلة التكوین *
  تقني مساعد رتبة في التسمیة منذ

  والمواظبة السیرة  *  

  6 بالفصل الیھ المشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد * 

 (20)والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل الى ویسند
 لجنة اعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط

  .المناظرة

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى:8 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا الحكام طبقا المعروضة

 تحصل واذا علیھا المتحصل االعداد مجموع  على باالعتماد الجدارة
 تكون  النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة او مترشحان

 االولویة تعطى االقدمیة ھذه اوتتس واذا الرتبة في القدمھم االولویة
  .سنا الكبرھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط:9 الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا

  
  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 25  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 تقني رتبة الى   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

 الدائر ساقیة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع 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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى  
   الخاص األساسي نظامال بضبط المتعلق 1999

 جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك    
    األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد    

 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  واعضائھا،الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016 اوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة، اعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى    
  وأعضائھا،الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 22 يف المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمرالحكومي وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 2020 جوان 26 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لدیةب لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة
  2020 سنة بعنوان الدائر ساقیة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 12 الخمیس یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة
2020  

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

 اكتوبر 12 االثنین یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

  الزیت ساقیة

  

 یتعلق 2020 جویلة 28  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  وظیفیة خطة من إعفاء بقرار

 المنح بسحب قیتعل الزیت ساقیة بلدیة رئیس قـــــــــــرار
 متصرف الرتبة المبروك الھادي رضا السیــد مرتب من واإلمتیازات

 ساقیة ببلدیة الخامسة الدرجة من عام كاتب بمھام المكلف مستشار
  .الزیت

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  : على االطالع بعد

 المتعلّق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون
  المحلیة للجماعات األسـاسي القــانون باصدار

 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

 20 في المؤرخ الزیت ساقیة لبلدیة المحدث 102 عدد األمر وعلى
  .1957 نوفمبر

 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر على و
  .بالبلدیات احداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 مارس 4 في المؤرخ 2008 لسنة 559 عدد األمر وخاصة تممتھ
2008.  

 بتكلیف المتعلق 2013 جانفي 28 بتاریخ 721 عدد األمر وعلى
 من عام كاتب بمھام  صرفمت الرتبة المبروك الھادي رضا السید

  .الزیت ساقیة ببلدیة الخامسة الدرجة
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 مرتب بضبط المتعلق 2013 مارس 07 في المؤرخ القرار على و
   الزیت ساقیة ببلدیة 5 درجة عام كاتب المبروك الھادي رضا السید

 بصفة إداریة سیارة استعمال في باألمر للمعني الترخیص تم وحیث
  .شخصیة ألغراض ثانویة

  .إداري سكنى بمحل یتمتع ال وھو

 في مؤرخ نقلة مطلب قدم المبروك الھادي رضا السید أن وحیث
22/07/2020 .   

  مایلــــــــــــــــــي قـــــــــرر

 الھادي رضا السید یعفى 2020 أوت 01 من بدایة : األول الفصل
 الدرجة من عام كاتب مھام من مستشار متصرف الرتبة المبروك
 االمتیازات و المنح صرف یتوقف و الزیت ساقیة دیةببل الخامسة
  :باألمر المعني لصالح أعاله المذكورة الوظیفیة بالخطة الخاصة

  .الشھر في دینارا 400 وقدره الوظیفیة المنحة -

 في دینارا  100  وقدرھا الخصوصیة للمنحة التكمیلیة المنحة -
  . الشھر

   الوقود من لتر 400 -

  إداریة سیارة -

  .الشھر في دینارا 60 قدرھا و السكن نحةم -

 ھذا بتنفیذ مكلف الزیت ساقیة لبلدیة المالیة قابض : الثاني الفصل
  .القرار

  بلدیة رئیس           
  العلوش  كمال

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

  شاكر منزل

  

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 من عملة إلنتداب مھني إختبار تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 2020 سنة بعنوان التعاقد طریق عن(1صنف( األولى الوحدة
  .شاكر منزل بلدیة لفائدة

 من عملة 03 عدد النتداب مھني إختبار تنظیم یقع :األول الفصل
 شاكر منزل بلدیة لفائدة التعاقد طریق عن (1صنف) األولى الوحدة

   .القرار ھذا وفق

 شاكر منزل بلدیة رئیس لقرار طبقا مھني إختبار یفتح : 2 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط الغرض في یصدر

  .لإلختبار المعروضة الخطط عدد-

   .المھني اإلختبار اجراء ختاری-

  .الترشحات غلق تاریخ-

 لجنة أعاله إلیھ المشار المھني اإلختبار على تشرف :3 الفصل
  أحكام وفق شاكر منزل بلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط
 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291األمر
 والمقرر یاتبالبلد الترسیم و  والترقیة االنتداب وآلیات بصیغ

 وبرنامج نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ
  .المحلیة الجماعات وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات

 المقاییس المھني اإلختبار على المشرفة اللجنة تضبط  : 4 الفصل
 لإلختبار للترشح كشروط إعتمادھا یقع التي والشفافة الموضوعیة

 في الشروط ھذه على التنصیص ویقع المترشحین بلق من المھني
  .جلسة محضر

 یرسلوا أن المھني اإلختبار في المترشحین على یجب :5 الفصل
 رسالة بواسطة البرید طریق عن المحددة اآلجال في ترشحھم مطالب

 علیھ یكتب مغلق ظرف في بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة
 وتسجل "التعاقد طریق عن دابلإلنت مھني إختبار الیفتح" عبارة
 بالوثائق مصحوبا شاكر منزل لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا
  : التالیة

  : الترشح لملف المكونة الوثائق

  .مكتوب ترشح مطلب-

  .الوطنیة التعریف بطاقة من مجردة نسخة-

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-

  : حاناإلمت في النجاح بعد

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سجل من مضمون-
  .أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون-
  .أشھر (3)

  .حدیثتان شمسیتان صورتان-

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ فرتتو المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لممارسة
  .للصحة عمومیة

 بعد الضبط بمكتب یسجل ترشح مطلب كل یرفض : 6 الفصل
  .الترشحات قائمة غلق تاریخ

 من بقرار لالنتداب المھني اإلختبار لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
  : من وتتركب شاكر منزل ةبلدی رئیس

  (اللجنة رئیس) ینوبھ من أو البلدیة رئیس

  عضو : صفاقس بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضو : العامة بالكتابة المكلف أو للبلدیة العام الكاتب

  عضو : بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف
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   عضو : البلدیة إطار ضمن عامل

 المھني اإلختبار على باالشراف المكلفة اللجنة هھذ تتولى :8 الفصل
  : لالنتداب

  .الترشحات ملفات دراسة-

  .المھني اإلختبار في للمشاركة المقبولین المترشحین قائمة ختم-

  .التطبیقي اإلختبار ومدة محتوى تحدید-

 األعداد وإسناد وتقییمھا التطبیقیة اإلختبارات إجراء على اإلشراف-
  .بھا الخاصة

  .نھائیا المقبولین المترشحین تیبتر-

  .النھائیة بالنتائج التصریح-

 على یتحصل لم ان مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :9 الفصل 
 في األقل على 20 من 10 یفوق أو یساوي النقاط من مجموع
 العدد نفس على مترشحین عدة تحصل واذا علیھ المجرى اإلختبار

  .ناس ألكبرھم االنتداب أولویة تكون

 اإلختبار في المقبولین المترشحین قائمة بقرار تضبط :10 الفصل 
 بلدیة رئیس قبل من إلیھ المشار التعاقد طریق عن لالنتداب المھني
  شاكر منزل

  بلدیة رئیس     
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
 سنة بعنوان التعاقد طریق عن عملة النتداب المھني اإلختبار طریق

  .شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل
 سنة  خالل التعاقد طریق عن عملة إلنتداب المھني اإلختبار طریق

  : یلي كما شاكر منزل ةبلدی لفائدة 2020

  :األولى الوحدة : العملة سلك إلى بالنسبة*

  1 صنف عامل : الصنف

  شاكر منزل : البلدیة

  03 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

   بالتعاقد مھني إختبار طریق عن  %100 : التسدید طریقة

  تنظیف  : المھني الترتیب

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 من عملة إنتداب بمناظرة الخاصة الفنیة اللجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 شاكر منزل بلدیة لفائدة التعاقد طریق عن (1صنف) األولى الوحدة
  .2020 سنة بعنوان

 عملة إنتداب بمناظرة الخاصة الفنیة اللجنة تتركب : األول لالفص
 تتولى شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان التعاقد طریق عن

 وعلى لإلنتداب والشفافة الموضوعیة المقاییس ضبط على اإلشراف
   : السادة من لإلنتداب الالزمة اإلختبارات وإجراء الترشحات دراسة

  رئیس : البلدیة رئیس : اتيالفور الستار عبد-

  عضو : البلدیة عام كاتب : المیالدي أحمد-

 : صفاقس بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس : الغریاني لطفي-
   عضو

 : واألعوان اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس : الخویلدي سمیرة-
  عضو

  عضو : 4 صنف عامل : العقربي نزار-

 أعضاء تعیین اللجنة رئیسل اإلقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخریین

   .المناظرات مجاالت في لخبرتھم نظرا بھم لإلستعانة أو للجنة

  

  بلدیة رئیس   
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 األولى الوحدة من عملة النتداب المھني اإلختبار بفتح علقیت بقرار

 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة التعاقد طریق عن (1صنف)
2020.  

 عملة النتداب مھني إختبار شاكر منزل ببلدیة یفتح :األول الفصل
 2020شاكر منزل بلدیة لفائدة التعاقد طریق عن األولى الوحدة من

  :التالي جدولال بیانات حسب وذلك

  03 : العدد

  األول : الصنف

  تنظیف: اإلختصاص

 09 یوم شاكر منزل ببلدیة المھني اإلختبار یجرى : 02 الفصل
  .الموالیة واألیام 2020 نوفمبر

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد
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