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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 الكرم

 رتبة في 5 صنف عامل بإدماج یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 .....................................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

 حسین سیدي
 الھیكلي التنظیم بتنقیح متعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 .............................................................................................................حسین سیدي لبلدیة االداري
 ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط متعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 ................................................................................................................................حسین سیدي
 الجدیدة

 یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار
 ....................................................................................................................اإلمضاء حق بتفویض

 یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
 ....................................................................................................................اإلمضاء حق بتفویض

 یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
 ....................................................................................................................اإلمضاء حق بتفویض

 یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2019 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار
 ....................................................................................................................اإلمضاء حق بتفویض

 یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 66 عدد قرار
 .....................................................................2019  لسنة الجدیدة لبلدیة المالي الحساب على بالمصادقة
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 المعمورة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 ..................................................................مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 ........................................................................................مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
 المناظرات لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 ...........................................................................متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 ...................................................................رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ........................................................................................رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 .................................................................................................متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
 الداخلیة المناظرات لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 .............................................................................رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 الداخلیة المناظرات لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ............................................................................مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ...........................................................................متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 تاكلسة

 لمنع  بالضوابط  باإللتزام  خاص  بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 ..............................................................................................البلدیة بالمنطقة  كورونا فیروس إنتشلر

 شعلو دار
 .....للشراءات قارة لجنة بإحداث یتعلق بقرار یتعلق 2018 أكتوبر 17  في مؤرخ 2018   لسنة 8 عدد قرار
 العروض لفتح لجنة بإحداث یتعلق بقرار یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 .............................................................................................................العمومیة بالصفقات الخاصة
 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 24
 ...........................................2020  سنة بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا
 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة اتبالملف الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 24في
 ............................................................دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 برسبتم 24

 ............................................2020 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 24

 ............................................................دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد رارق

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 24 في
 .......................................................2020 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 24 في

 .....................................................................دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري
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 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة رقیةللت الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 24 في

 .................................................دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة تعلقی 2020 سبتمبر 24 في
 ...............................................دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

 الزریبة
 الدّاخلیة المناظرة تنظیـم كیفیـة بضبط قیتعل 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك عام  متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات
 ................................................................................................ 2020سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة
 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة بتـعلـّق یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى بالملفّات االستثنائیة للتّرقیة
 ........................................................................................................2020بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة
 سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك الرتب مختلف إلى یةاالستثنائ للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة طریق عن شغورھا
 .............................................................2020سنة  بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات

 من ھمترقیت  المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 ...............................................2020سنة  بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك دارىاإل بـالّسلك عام متصّرف رتبة إلى االستثنائیة
 ......................................................................................................................2020سنة  بـعنـوان

 للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة تحبف یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة

 ......................................................................................................................2020سنة  بـعنـوان
 من عملة لترقیة مھني  امتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 .........................................................................2020سنة  بـعنـوان مباشرة األعلى الّصنف إلى صنف
 للتّرقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 28  في رخمؤ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك عام متصّرف رتبة إلى بالملفّات االستثنائیة
 .......................................................................................................2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة

 الدّاخلیة المناظرة تنظیـم كیفیـة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات

 .........................................................................................2020سنة  سـنـة بـعنـوان الـزریبـة یـةبـلد
 تستور

 ..........األعوان مجموع بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 ..........األعوان مجموع بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2019 دیسمبر 13  يف مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 المشترك اإلداري تصرف كاتب 02 عدد  النتداب التعاقد طریق عن و الشفاھیة واالختبارات بالملفات الخارجیة
 .....................................................................2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل

 مؤرخ تستور بلدیة رئیس من بمقـــــــرر یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 228 عدد الحكومي األمر وفق  بالملفات ترسیمھم معالمز العملة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 04 في

 .............................................................................................................2018 مارس 06 بتاریخ
 سوسة حمام

 سد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 .....................................................................................بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا
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 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 ............................................................................................إعالمیة محلل تبةر إلى بالملفات للترقیة

 إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ......................................................................................................................إعالمیة محلل رتبة
 داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 ...................................................................................................أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 .............................................................................................................................أول تفني رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 .....................................................................األرشیف و الوثائق في مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
 إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ....................................................................................األرشیف و الوثائق في مستشار متصرف رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم ةكیفی ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 ........................................................................................مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 ...................................................................................................................مستشار فمتصر رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 ...........................................................................................رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 رتبة إلى للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

 ............................................................................................................................رئیس متصرف
 داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 ...................................................................................................متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 ..............................................................................................................................متصرف رتبة

 ھرقلة
 یتعلق  2020سبتمبر28 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بتأجیل
 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة

 النفیضة
 بفتح یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 .......................................................................................................... 2019 سنة بعنوان النفیضة

 بضبط یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 ......................................................................................................... النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة
 جمال

 من الوقایة أجل من فوریة إجراءات بتطبیق یتعلق 2020 بتمبرس 23  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ...................................................................................................................كورونا فیروس إنتشار

 لمطة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح لقبقراریتع یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
2019...................................................................................................................................... 

 المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ...................لمطة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق عن شغـورھا سد
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 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020 لسنة 9 عدد قرار
 ....2019 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 الخطط ونوعیة عـدد بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 .........لمطة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق عن ـورھاشغ سد المراد

 شاكر منزل
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف تبةر الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
 ...................................................2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 ..............................................................................................................2020 سنة بعنوان شاكر
 ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 .........................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف الى صنف من
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة
 ................................................................................................................................2020 سنة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة ماعاتالج

  

  الكرم

 یتعلق 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 5 صنف عامل بإدماج یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020سبتمبر25 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس من قرار
 اإلداري بالسلك ةإدار مستكتب رتبة في  5 صنف عامل بإدماج

  2020 سنة بعنوان الكرم بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  الكـــــــــــرم بلدیة رئــــیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعـــد 

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

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

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

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

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد راألم على و -
  العملة بعض إدماج شروط بضبط المتعلق و 1985

  . إطارالموظفین ضمن

 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 -
  بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة عملة
  . اإلداریة

 سبتمبر 2 في مؤرخ2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و-
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  . بالبلدیات الترسیم و الترقیة و 

 2020 جانفي 17 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس قرار على و
  إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بالسلك إدارة مستكتب تبةر في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة
  بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  .2020 سنة بعنوان الكرم

 المتعلق 2020أفریل 08 في مؤرخ الكرم بلدیة رئیس قرار على و
  إلدماج مھني إمتحان بفتح

 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة
  بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك اإلداري

  .2020 سنة بعنوان الكرم

 المتعلق جویلیة 07 في مؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى -
  إلدماج المھني االمتحان لجنة بتركیبة

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في  العملة بعض
  .2020 سنة بعنوان بلدیةالكرم لفائدة العمومیة لإلدارات

 في  العملة بعض إلدماج المھني االمتحان لجنة محضر لىوع -
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
  2020 سنة بعنوان بلدیةالكرم لفائدة

  یلــــي ما قــرر

 إدارة مستكتب رتبة في الحمري منذر السیّد یدمج - : األول الفصل
 أكتوبر 01 من بدایة عمومیةال لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

2020  

  القرار ھذا بتنفیذ مكلّف الكرم بلدیة عام كاتب السیّد : الثاني الفصل

  بلدیة رئیس
   العیوني  فتحي

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

  حسین سیدي

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
  حسین سیدي لبلدیة االداري الھیكلي التنظیم بتنقیح یتعلق

   البلدیة رئیس ان 
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   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون وعلى
   المحلیة بالجماعات المتعلق 2018

 مارس 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى
  بالبلدیات والترقیة واالنتداب الترسیم بكیفیة المتعلق  2019

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 ةلسن 115 عدد االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 المتعلق 2020 اوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .ومیةالعم لالدارات المشترك االداري السلك

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة العوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 االداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة  وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  2011 سبتمبر23   في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 2004 اوت 2 في المؤرخ 2500 عدد االمر وعلى
  حسین سیدي بلدیة باحداث

 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد االمر وعلى
 عدد باالمر المتمم بالبلدیات  احداثھا الممكن الخطط بضبط المتعلق
 عدد باالمر والمنقح 2000 ماي 2 في المؤرخ 2000 لسنة 912

  2000 اوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886

 بحذف المتعلق 2012 جوان 2 في المؤرخ 518 عدد االمر وعلى
 الوطني االمن بسلك اعوانھ وادماج البلدیة التراتیب مراقبي سلك

  الوطنیة والشرطة

 19 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیري قرار وعلى
 في احداثھا نالممك الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق 1989 سبتمبر

   بلدیة كل

 المتعلق 1992 اوت 26 في المؤرخ 46 عدد المنشور وعلى
  البلدیة لالدرات االنموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات

 المتعلق 1992 نوفمبر 9 في المؤرخ 75 عدد المنشور وعلى
  .شكایاتھم ومتابعة بمشاغلھم واالحاطة المواطنین بقبول  بالعنایة

 جوان 10 في المؤرخ 37 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
   الھیكلیة بالتنظیمات لالعالمیة وحدات باحداث المتعلق 2002

 نوفمبر 2 بتاریخ 32 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
 الشرطة العوان الجدیدة االداریة الوضعیة بتوضیح المتعلق 2012

  .عملھم وسیر البلدیة

 علیھ والمصادق 2014 دیسمبر 24 في المؤرخ القرار وعلى
 سیدي لبلدیة الھیكلي التنظیم بضبط المتعلق 2015 ماي7 بتاریخ
  .حسین

 2020 اوت 14 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى
 سیدي ببلدیة الوظیفیة والخطط الھیكلي التنظیم بتنقیح والمتعلق

  .حسین

  مایلي قرر

  : على حسین یديس لبلدیة الھیكلي التنظیم یشتمل :ااالول الفصل

  البلدیة رئاسة

  العامة الكتابة

  والمالیة االداریة الشؤون ادارة

  الفنیة المصالح ادارة

   الصحة وحفظ والنظافة  البیئة ادارة

  :یلي كما ومشموالتھا االساسیة الھیاكل اقسام تكون : الثاني الفصل

   :البلدیة رئاسة: اوال 

 و المحلیة الجماعات لةبمج المحددة بمشموالتھ البلدیة رئیس یقوم
 المیدانین في العام المرفق سیر وحسن المنطقة خدمة على یسھر

 وانجاز التنمیة مخطط تنفیذ على یحرص كما والمالي االداري
 الترتیبیة القرارات تنفیذ جانب الى اجالھا في البلدیة المشاریع
 المجلس بمساعد العمل بھا الجاري للتشاریع طبقا وذلك عنھ الصادرة

  .التالیة االقسام مباشرة لھ وتتبع البلدي

   :الخاصة الكتابة-1

 واحالتھ البرید وتنظیم عنھ الصادرة والمكاتیب اتصاالتھ بتامین  تقوم
 او  البلدیة بالمنطقة سواءا البلدیة رئیس وزیارات مواعید تنظیم و

 مع مقابالتھ  وتنظیم وخارجھا االدارة داخل اجتماعاتھ او خارجھا
 اضافة والمرئیة والمسموعة المقروءة االعالم وسائل ومع نینالمواط

 والضیوف الوفود الستقبال الالزمة والمراسم بالتحضیرات القیام الى
.  

  الفساد ومقاومة والحوكمة المراقبة خلیة2*

 االداري المیدانین في التصرف مراقبة في الخلیة مشموالت تتمثل
 على والضغط العمومي ءالشرا وحوكمة الصفقات ومتابعة والمالي

   المیزانیة عجز وتفادي االموارد وتوفیر المصاریف

  والتواصل االعالم خلیة* 3

 الخاص الواب موقع تحیین على والتواصل االعالم خلیة  تسھر
 لرئیس االعالمیة اللقاءات تنظیم جانب الى الرسمیة والصفحة بالبلدیة
 شفافیة واضفاء العام لرايا النارة البلدیة موقع  على وتنزیلھا البلدیة
 وسائل عبر ونقلھا البلدیة انشطة بتغطیة تقوم كما البلدي العمل على

 الردود او البالغات واصدار االجتماعي التواصل ووسائل االعالم
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 والمجتمع المواطنین مع والتواصل االداریة االعالنات ونشر الرسمیة
 مشاغلھم لتبلیغ كوذل البلدي بالعمل العالقة ذات واالطراف المدني

  .البلدي المجلس الى وارائھم

  :العامة الكتابة : ثانیا

 الحكام طبقا بعھدتھ المناطة بالمشموالت للبلدیة الكاتبالعام یضطلع
 67 الفصل و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 29 عدد القانون

 افریل 25 في المؤرخ 1985 لسنة 43 عدد القانون من (جدید)
 تحت ویسھر  للبلدیات، االساسي القانون بتنقیح المتعلق 1985

 االداري المیدانیین في االدارة سیر حسن على البلدیة رئیس سلطة
 مكلف وھو العمل بھا الجاري والتراتیب للتشاریع طبقا وذلك والمالي

  :بـــــ

  االعوان في التصرف وخاصة ومتابعتھا البلدیة رئیس قرارات تنفیذ-

 والمجلس المكتب على عرضھا قبل البلدیة میزانیة مشروع اعداد-
  البلدي

  العمومیة الصفقات ملفات اعداد-

 ھؤالء وتوجیھ واعوانھا البلدیة المصالح مختلف بین التنسیق -
  ومراقبتھم االعوان

 االءداءات باستخالص المتعلقة االجراءات وتطبیق االزمة اعدا -
  البلدیة والمعالیم واالتوات

 والمقاسمة واالقتناء والمعاوضة واالكریة البیع عقود اعداد -
  والمصالحة

   ومسكھا البلدیة الدفاتر ومختلف المدنیة الحالة بدفاتر العنایة -

  الوثائق ومختلف والمحفوظات باالرشیف العنایة-

  :التالیة المصالح من كل العامة بالكتابة مباشرة تلحق

  :المركزي الضبط مكتب*

 المصالح على توزیعھا و التالمراس مختلف بتسییر یقوم وھو
 مختلف ومتابعة والصادر الوارد البرید  وتنظیم ومتابعتھا المعنیة
 كتنظیم بھا تكلیفھ یمكن التي االخرى االعمال جانب الى تنقالتھ

  والوثائق الملفات وترتیب

   المعلوماتیة والنظم االعالمیة مصلحة*

 التراسل یروتطو البلدیة االدارة رقمنة على المصلحة ھذه تشرف
 واالنظمة التطبیقات  صیانة و  توفیر  على تسھر و بھا  االلكتروني
 وربطھا یتبعھا ما وكل الطابعة واالالت الحواسیب لجمیع المعلوماتیة

 كل وتخزین باالدارة مستعملیھا بین المعلومات نقل تسھل بشبكة
  االداریة المعلومات

   المواطن فضاء*  

 وتنظیم االجال في واجابتھم مواطنینال بخدمة الفضاء ھذا یعنى
 سواء المواطنین حاجیات بقضاء المعنیة للمصالح الناجع التدخل

  .اواالداریة منھاالفنیة

 طریق عن او مباشرة الموطنین اجابة على بھ المكلف یسھر كما
 لمختلف والشكلیات االجراءات بمختلف وابالغھم المراسلة

  . الحدیثة الوسائل جمیع باستعمالو القانونیة االجال في االستحقاقات

  الجغرافیة المعطیات خلیة*

 المصالح انشطة مختلف تخص خرائط اعداد على الخلیة ھذه تسھر
 ربطھابقاعدة یتم حیث (عمومي تنویر تقاسیم  بناء، رخص ) البلدیة
 ات القرار اخذ على تساعد معلوماتیة منظومة وھي عمرانیة بیانات

.  

  .والمالیة ریةاالدا الشؤون ادارة(/

 في التصرف على باالشراف العام الكاتب بمساعدة االدارة ھذه تقوم 
 الفرعیة االدارات من  وتتكون المالیة والمسائل البشریة الموارد

  :التالیة والمصالح

   الى تنقسم : البشریة للموارد الفرعیة االدارة(1

 ىعل االشراف على تسھر :والرسكلة والتكوین الموظفین مصلحة*
 العمل وكمیة االنضباط یخص فیما والعملة الموظفین شؤون تسییر
 وتدرجھم والموظفین العملة بترسیم مكلفة انھا كما انجازه ودقة

 كلما اختصاصھم في تكوینیة دورات ببرمجة وتكوینھم وترقیتھم
  االمر تطلب

  واالرشیف الوثائق في التصرف مصلحة*

 بكل لذلك المعدة منظومةبال ورقمنتھ االرشیف وحفظ بتنظیم تعنى
 االداریة والملفات المراسالت عن البحث عملیة یسھل مما مصلحة
 الى النفاذ طار في المطلوبة المعطیات وتوفیر االدارة دیمومة لضمان

  .المعلومة

 شؤون بمتابعة تھتم: واللجان المجلس لشؤون الفرعیة االدارة(2
 الملفات واعداد تنظیم حیث من البلدیة واللجان والمكتب المجلس
 ونشر المعنیة المصالح مع القرارات تنفیذ ومتابعة المحاضر وتحریر

 التالیة المصالح وتتضمن للبلدیة الرسمیة بالجریدة الترتیبیة القرارات
:   

  : واللجان المجلس كتابة مصلحة*

 البلدیةوالجلسات المكاتب جلسات انعقاد تواریخ تحدید على تسھر
 وتكوین سیرھا حسن وضمان واالستثنائیة العادیة والدورات التمھیدیة
   علیھا تعرض التي للمذكرات وتجمیع الملفات

 الى اظافة محاضرھا جمیع تدوین على المصلحة ھاتھ تسھر كما
 القوانین وفق بھا واالعالم تدوینھا تتولى التي اللجان جلسات محاضر
 لمواضیعا وتجمیع اللجان عمل بتنظیم تعنى كما العمل بھا الجاري

  . سیرھا حسن وضمان علیھا تعرض التي
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  :والریاضة والشباب الثقافیة الشؤون مصلحة*

 وبرمجة المیدان ھذا في البلدیة  تدخالت تطویر و بمتابعة تعنى 
 التعریف لمزید  وشبابیة وریاضیة ثقافیة وتظاھرات تنشیطیة دورات

 ىعل المحافظة بضرورة المراطنین وتحسیس البلدیة بالمنطقة
 وتقوم لذلك المخصصة الفضاءات على تشرف كما المنطقة مكتسبات
 نفس في الناشطة والجمعیات والھیاكل المنظمات مع بالتواصل

  .التظاھرات النجاح معھا والتنسیق لتاطیرھا المجال

  : الى تنقسم القانونیة للشؤون الفرعیة االدارة(3

  :القانونیة الشؤون مصلحة*

 القضایا وبمعالجة القوانین بتطبیق المتعلقة باالعمال القیام تتولى
 تسجیل جانب الى ومتابعتھا فیھا طرفا البلدیة تكون التي والنزاعات

 العقود بتحریر  والقیام  العقاریة الملكیة بادارة البلدیة العقارات
 البلدیة تبرمھا التي والكراء والشراء البیع  بعملیات المتعلقة

 تسھر كما علیھ والمحافظة عامة فةبص البلدي الملك في والتصرف
 وتقوم البلدیة المصالح مختلف الى القانونیة االستشارات اسداء على
  علیھا واالشراف المدنیة الحالة مصلحة سیر حسن بمتابعة كذلك

  المدنیة الحالة مصلحة*

 وابرام والوفیات الوالدات ترسیم عملیات بانجاز المصلحة ھذه تعنى
 من اوذن شأنھا في الصادر باالصالحات والقیام الزواج عقود

 مختلف بتسلیم تقوم كما المختصة االدارات من اعالم او المحاكم
 باالمضاء التعریف عملیات واتمام والشھائد المدنیة الحالة وثائق

  .لالصل النسخ بمطابقة واالشھاد

 الشرطة فریقي نشاط على یشرف : البلدیة التراتیب متابعة مكتب*
   یئیةوالب البلدیة

 میادین في البلدیة والتراتیب القوانین تطبیق على بالسھر مكلف وھو
 المفتوحة المحالت ومراقبة الرصیف واستغالل والصحة البناء

 التھیئة میادین في المخالفات وزجر الضجیج ومقاومة العموم
  . والبیئیة والصحیة العمرانیة

 التصرف على االشراف تتولى :المالیة للشؤون الفرعیة االدارة(4
 بالمحاسبة والقیام المیزانیةوتنفیذھا واعداد االول للعنوان المالي

  : وتتضمن التحلیلیة

 باعداد المصلحة ھاتھ تعنى: والمیزانیة الحسابیات مصلحة*
 بكتلة  تعنى كما وتنفیذھا وتتعھد بھا المتعلقة الوثائق وجمع المیزانیة

 وخالص حساباتال سجالت ومسك الدفوعات وكالة وتسییر اجور
  .البلدیة الدیون

 باالجراءات القیام تتولى :والصفقات للشراءات الفرعیة االدارة (5
 العنوان ونفقات موارد) التنمیة میزانیة نفقات وتنفیذ العدد المستوجبة

 عند بالمیزانیة المرسمة باالعتمادات التقید على الحرص مع (الثاني
    الفنیة المصالح مع والتنسیق المشاریع انجاز

 بھا تقوم التي بالصفقات  تعنى :والصفقات الشراءات مصلحة*
 العمومیة المصاریف مراقب تاشیرة على وعرضھا البلدیة المصالح
  . البلدي بالمیزان االعتمادات توفر ومن الملفات صحة من والتثبت

 على المعالیم بتوظیف تقوم :المالیة للموارد الفرعیة االدارة(6
  استخالصھا ومتابعة والمؤسسات نشطةواال العقارات

  الموارد ومتابعة واالحصاء واالستخالصات االداءات مصلحة*

 على المعلوم میدان في التقدیرات ومراجعة الموارد بمتابعة تعنى
 تقوم كما البلدیة االستخالصات سیر متابعة وكذلك المبنیة العقارات
 بسبب زمةاال فصول لبعض تحصل التي  المراجعة عملیات بمختلف

  .ذلك غیر الى محتواھا تغییر او بھا المرسمة العقارات ملكیة نقلة

 عند بذلك المعنیة االطراف وكل البلدیة محتسب باعالم وتقوم 
  للبلدیة الراجعة المعالیم استخالص ازمة باعداد تقوم كما االقتضاء

  :ب المصلحة تعنى :واالسواق االقتصادیة التراخیص مصلحة*

  البلدي السوق علومم استخالص -

   العام للطریق الوقتي االشغال معلوم استخالص-

  االشھار معلوم استخالص-

  معالیمھا واستخالص الفضالت رفع اتفاقیات ابرام-

  وجدت ان والظرفیة االسبوعیة بالسوق االنتصاب معلوم استخالص-

  العام بالطریق العربات وقوف معلوم استخالص-

  التاكسي راتسیا جوالن معلوم استخالص -

 بالطریق الوقود توزیع االت على االنتصاب معلوم استخالص -
  العام

  الفنیة المصالح ادارة // 

 بعھدة المناطة االعمال انجاز على العام الكاتب مساعدة تتولى وھي
 مثال وتطبیق ومراجعة دراسة متابعة تتولى  لھا  التابعة المصالح

 بالدراسات والقیام لعمرانیةا التراخیص واسناد العمرانیة التھیئة
  . المشاریع وانجاز والعمرانیة المعماریة

 الدراسات ومتابعة العمرانیة التھیئة مثال تطبیق على بالسھر وتعنى
 احترام على والعمل الفوضوي البناء ومقاومة المثال لھذا التفصیلیة

  الخضراء والمناطق والمساحات الشوارع تخطیط

  :التالیة والمصالح الفرعیة االدارات وتتضمن

  : والتھیئة للدراسات الفرعیة االدارة(1

  : والتقاسیم البناء رخص مصلحة

 المتعلقة القرارات وتسلیم والتقاسیم البناء رخص ملفات بدراسة تقوم
  .والتقاسیم البناء رخص لجان سیر على وتشرف بھم

  والطرقات االشغال مصلحة*
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  البلدیة تقررھا لتيا الجدیدة االشغال انجاز المصلحة تتولى

  وتعھدھا واصالحھا الطرقات صیانة

  البلدیة المنشأت مختلف وتعھد صیانة

  وتعھدھا بالمدینة االرشاد واعالمات المرور عالمات تركیز

  . البلدیة االشغال مختلف تنظیم

  .الالزمة بالتراخیص ومدھم العمومیین المتدخلین مختلف مع التنسیق

  : الى تنقسم االساسیة للبنیة الفرعیة االدارة(2 

 باالعمال القیام على تسھر :العمرانیة والتھیئة الدراسات مصلحة
  التالیة

 في المالحظات وابداء البلدیة بالمنطقة تنجز التي المشاریع دراسة
 الھندسیة االمثلة باعداد ذلك و البلدي المجلس یقررھا التي شأنھا

  بھا المتعلقة التقدیریة والملفات

 المرور ومثلة الخضراء والمناطق االراضي تھیئة ملفات دراسة
  ......ذلك وغیر

  :العمومي التنویر مصلحة*

 وتطویرھا العمومي التنویر شبكة توسیع و برمجة على تسھر
  .الحدیثة الوسائل باستعمال وصیانتھا

   الى بدورھا وتنقسم  الصحة وحفظ والنظافة البیئة ادارة ///

  وتتضمن :االساسیة تللتجھیزا الفرعیة االدارة(01

  المخزون في والتصرف والورشات المعدات مصلحة**

 العملة نشاط ومراقبة البلدیة الصیانة  أشغال مختلف تنظیم تتولى
 العمل انتاجیة بتحسین الكفیلة والوسائل االجراءات واقتراح البلدیین
 للحفاظ بالمخزون تعنى معلوماتیة بمنظومات باالستعانة وذلك البلدي

  .التصرف وتسھیل العمل ووسائل المعدات جمیع على

  الصیانة مصلحة*

 لتفادي المعدات لصیانة اتدخل جداول اعداد المصلحة ھاتھ تتولى
 قطع وتوفیر للصیانة خطة  باستحداث تھتم كما الطارئة االعطاب

  .الغیار

  :والنظافة للبیئة الفرعیة االدارة2) 

  النظافة مصلحة*      

 وحدائقھا وساحاتھا بشوارعھا المدینة نظافة على بالسھر تقوم      
  :من ذلك ومایقتضیھ

  واالرصفة الشوارع وتنظیف المنزلیة الفواضل رفع -          

 المصانع وفواضل واالجنة البناء وفواضل االتربة رفع -          
   العمل بھا الجاري التراتیب حسب

  التلوث ومقاومة الخضراء المناطق مصلحة*    

 واالھتمام الخضراء المناطق وتعھد وصیانة بانجاز بدورھا تھتم     
  المدینة بجمالیة

  والمحیط الصحة لحفظ الفرعیة االدارة3)

 على الیھا الموكولة االعمال انجاز في الفرعیة االدارة ھاتھ تشتمل
   وحیدة مصلحة

  االمراض نواقل ومقاومة والمراقبة الوقایة مصلحة*

 الصحة حفظ وتراتیب قوانین تطبیقب المصلحة ھاتھ تعنى
 بھذا الخاصة الحمالت وتنظیم البیئة بحمایة المتعلقة والنصوص

  الغرض

   العشوائیة المصبات خاصة منھا والحد المصبات تعھد-

  الحشرات لمقاومة الالزمة االدویة توفیر-

 24 في المؤرخ القرار مفعول یلغي القرار ھذا : الرابع الفصل
   35 عدد  تحت 214 دیسمبر

 حسین سیدي ببلدیة محتسب  المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
  حسین سیدي ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط متعلق بقرار یتعلق

  حسین سیدي ببلدیة الوظیفیة الخطط بضبط یتعلق.ـــــــــــــــرارقــــ

  حسین سیدي بلدیة رئیس ان

   الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون وعلى
   المحلیة بالجماعات المتعلق 2018

 مارس 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد االمر وعلى
  بالبلدیات والترقیة  واالنتداب الترسیم بكیفیة قالمتعل 2019

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
   العمومیة لالدارات المشترك

 یتعلق 2020 اوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف الى االستثنائیة ترقیةلل التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة لالدارات المشترك االداري السلك

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الجولة العوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 االداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 عدد المرسوم وخاصة  وتممتھ قحتھن التي النصوص جمیع وعلى
  2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 2004 اوت 2 في المؤرخ 2500 عدد االمر وعلى
  حسین سیدي بلدیة باحداث

 1989 ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد االمر وعلى
 عدد باالمر المتمم بالبلدیات  احداثھا الممكن الخطط بضبط المتعلق
 عدد باالمر والمنقح 2000 ماي 2 في المؤرخ 2000 لسنة 912

  2000 اوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886

 19 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة وزیري قرار وعلى
 في احداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق 1989 سبتمبر

   بلدیة كل

 علیھ دقوالمصا 2014 دیسمبر 24 في المؤرخ القرار وعلى
 سیدي لبلدیة الھیكلي التنظیم بضبط المتعلق 2015 ماي7 بتاریخ
  .حسین

  مایلي قرر

 2014 دیسمبر 24. في المؤرخ القرار مفعول یلغى:االول الفصل
 الخطط بضبط المتعلق  2015 ماي7 بتاریخ علیھ المصادق
  . حسین سیدي ببلدیة الوظیفیة

 على حسین سیدي ببلدیة الوظیفیة الخطط تضبط :الثاني الفصل
  :التالي النحو

  البلدیة رئیس•

  البلدیة رئیس كتابة•

   عام كاتب•

  العام الكاتب كتابة•

  الفنیة المصالح مدیر•

  والمالیة االداریة الشؤون مدیر•

   الصحة وحفظ والنظافة البیئة مدیر•

  واللجان المجلس شؤون مدیر كاھیة•

  االساسیة التجھیزات مدیر كاھیة•

   والتھیئة لدراساتا مدیر كاھیة•

  االساسیة البنیة مدیر كاھیة•

  البشریة الموارد مدیر كاھیة•

  المالیة  االشؤون مدیر كاھیة•

  المالیة الموارد مدیر كاھیة•

  بالبیئة والعنایة النظافة مدیر كاھیة•

  والمحیط الصحة حفظ مدیر كاھیة•

  المدنیة والحالة القانونیة الشؤون مدیر كاھیة•

  والشراءات لصفقاتا مدیر كاھیة•

   واللجان المجلس شؤون مصلحة رئیس•

  المدنیة الحالة مصلحة رئیس•

  الفساد ومقاومة والحوكمة المراقبة خلیة رئیس•

  والتواصل االعالم خلیة رئیس•

   المركزي الضبط مكتب مصلحة رئیس•

  واالرشیف الوثائق في التصرف مصلحة رئیس•

  المواطن فضاء مصلحة رئیس•

  الجغرافیة المعطیات خلیة رئیس•

  المعلوماتیة والنظم االعالمیة مصلحة رئیس•

  والطرقات االشغال مصلحة رئیس•

  المخزون في والتصرف والورشات المعدات مصلحة رئیس•

  العمرانیة والتھیئة الدراسات مصلحة رئیس•

   التقاسیم و البناء رخص مصلحة رئیس•

  العمومي التنویر مصلحة رئیس•

  والرسكلة والتكوین واناالع مصلحة رئیس•

   القانونیة الشؤون مصلحة رئیس•

  والریاضة والشباب الثقافیة الشؤون مصلحة رئیس•

  المیزانیة و الحسابیات مصلحة رئیس•

  والصفقات الشراءات مصلحة رئیس•

  الموارد ومتابعة واالستخالصات االداءات مصلحة رئیس•

  واالسواق االقتصادیة التراخیص مصلحة  رئیس•

  النظافة مصلحة یسرئ•

  الصیانة مصلحة رئیس•

  التلوث ومقاومة الخضراء المناطق مصلحة رئیس•

 نواقل ومقاومة الصحیة والمراقبة الوقایة مصلحة رئیس  *
  االمراض

 بلدیة محتسب المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان حسین سیدي

            

  بلدیة رئیس
 قریبع  فرج
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  الجدیدة

 یتعلق 2020 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار
  االمضاء حق بتفویض یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 2020 جویلیة  27  : في الجدیــــــدة بلدیـــــــة رئیس من قــــرار
   إلمضاءا حق بتفویـــــض یتعلــــــق  

 الرتبة  ھــــــالل بن الحلیم عبد  للسید فـــــوض  : األول الفصل
   : التالیة الوثائق فى اإلمضاء حق الجدیدة  ببلدیة مستشار متصرف

  باإلمضاء التعریف•

  لألصل بالمطابقة اإلشھاد•

   الزواج عقود إبرام بإستثناء  المدنیة الحالة وثائق•

 تاریخ من القــــــرار بھذا عملال یجـــــرى  : الثانى الفصل
   علیھ المصادقة

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
  االمضاء حق بتفویض یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 یتعلق 2020 جویلیة 27 في مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس قرارمن
  اإلمضاء حق ضبتفوی

 متصرف الرتبة رحیلة بن زھرة ة للسید فوض : االول الفصل
  الجدیدة ببلدیة مستشار

  : التالیة الوثائق فى اإلمضاء حق

  باإلمضاء التعریف ?

  لألصل بالمطابقة اإلشھاد ?

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة وثائق ?

  علیھ المصادقة تاریخ من القرار بھذا العمل یجرى : الثانى الفصل

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
  االمضاء حق بتفویض یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 یتعلق 2020 جویلیة 27 : في الجدیدة بلدیة رئیس قرارمن
  اإلمضاء حق بتفوض

 ببلدیة متصرف الرتبة العشي العزیز للسید فوض : األول الفصل
  حق الجدیدة

  : التالیة الوثائق فى اإلمضاء

  باإلمضاء التعریف ?

  لألصل بالمطابقة اإلشھاد ?

  الزواج عقود إبرام بإستثناء المدنیة الحالة وثائق ?

  . علیھ المصادقة تاریخ من القرار بھذا العمل یجرى : الثانى الفصل

  بلدیة رئیس
  لعوینيا  خالد

  

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

 یتعلق 2019 جویلة 26  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار
  االمضاء حق بتفویض یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار

 یتعلق 2019 جویلیة 27 فى مؤرخ الجدیدة بلدیة رئیس من قرار
  االمضاء حق بتفویض

 حق لبلدیةل العام الكاتب الدریدى دمحم للسید فوض :االول الفصل
  التالیة الوثائق فى االمضاء

  للدفع الوقتیة االذون -

  العائلیة الحفالت إقامة رخص -

  االرسال جداول -

  العادیة المراسالت -

  الزواج عقود إبرام باستثناء المدنیة الحالة وثائق -

  باالمضاء التعریف -

  لالصل بالمطابقة االشھاد -

  االولى الدرجة من العقوبات -

  العمل شھائد و العطل -

  المورد من الخصم شھائد -

  علیھ المصادقة تاریخ من القرار بھذا العمل یجرى :الثانى الفصل

                                                                
                        

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد
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 یتعلق 2020 ماي 29  في رخمؤ 2020   لسنة 66 عدد قرار
 المالي الحساب على بالمصادقة یتعلق الجدیدة بلدیة رئیس من بقرار
  2019 لسنة الجدیدة لبلدیة

 بھذا القائم الجدیدة بلدیة رئیس العویني خالد أسفلھ الممضي اني
  . 2020 ماي 30 بتاریخ البلدي المجلس مداولة بمقتضى

 65 عدد األساسي القانون من 34 و 33 الفصلین على االطالع بعد
  . 2007 دیسمبر 18 في المؤرخ 2007 لسنة

 2020 لسنة الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  . 2020 ماي 30  بتاریخ

  . 2019 لسنــة المالي الحساب وعلى

   : الى أوقف   

 وإثنان واربعمائة ألفا وثالثون وستة وأربعمائة مالیین أربعة-1
 المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ  ملیما 834و دینارا ونوعشر
  .د   4.436.422.834  2019ف لتصر

 وسبعون وستة وأربعمائة ألفا  وستون وخمسة ومائة مالیین ثالثة-2
 بدفعھا المأذون للنفقات الجملي المبلغ  .  ملیما 677و  دینارا

   د 3.165.476.677  2019    لتصرف

  .  ملیما542و دینارا واربعون وثمانیة األف وثمانون واحد-3

 ملیما 388و دینارا وثمانون وسبعة ومئتان ألفا وسبعون ستة -4   
 العنوان من 4و3 بالجزئین إستعمال دون الباقیة اإلعتمادات مبلغ . 

   76.287.388                 بإلغائھا یصرح والتي الثاني

 949  و دنانیر ربعةوأ وخمسمائة ألفا وخمسون وتسعة مائتان -5
 المال إلى نقلھ في یرخص الذي األول العنوان من الفائض مبلغ ملیما

   259.504.949                                اإلحتیاطي

 استعمال دون الباقیة االعتمادات مبلغ عشر وإحدى ملیون-6
                             بإلغائھا یصرح التي و األول بالعنوان

   د 81.048.542    

 الفائض مبلغ . ملیما 208و دینارا وأربعون وواحد وأربعمائة ألفا
 إلى نقلھ في یرخص الذي الثاني العنوان من 4و3 الجزئیین من

       1.011.441.208     اإلحتیاطي المال

 في یرخص الذي الثاني العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ -7 
 مـــیزانـــیة بغلـــق بالتــــــالي أصرحء شي ال االحتیاطي للمال نقلھ

  .2019 تصرف

       

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

  المعمورة

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة
   المعمورة بلدیة لفائدة العمومیة اراتلالد

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  مساعد متصرف رتبة الى

 2020 تمبرسب 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
   المعمورة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات لجنة بتركیبة یتعلق ربقرا یتعلق

  متصرف رتبة الى االستثنائیة

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة لجنةالمناظرة بتركیبة یتعلق
 لفائدة ةالعمومی لالدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف رتبة
   المعمورة بلدیة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
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 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
   المعمورة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار تعلقی

  رئیس متصرف رتبة الى

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 یةالعموم لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
   المعمورة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

 یتعلق2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  متصرف

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة داخلیة مناظرة تحبف یتعلق
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة
   المعمورة بلدیة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة لجنةالمناظرة بتركیبة یتعلق
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
   ةالمعمور بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رءیسة من قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
   المعمورة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة
   معمورةال بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

  تاكلسة

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 فیروس إنتشلر لمنع  بالضوابط  باإللتزام  خاص  بقرار یتعلق

  البلدیة بالمنطقة  كورونا

  : اطالعھ بعد تاكلسة بلدیة رئیس إن-

 2018 ماي 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد القانون على-
   . المحلیة الجماعات مجلة المتعلق

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 529 عدد األمر وعلى-
  . تاكلسة بلدیة بإحداث

 لسنة 4عدد  البیئة  و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى-
 إجراءات بتدعیم  المتعلق 2020 مارس 10 في المؤرخ  2020

  " كورونا" الوبائي لفیروسا إنتشار من  التوقي 

 تاكلسة  لبلدیة  البلدي  المجلس  تنصیب جلسة محضر وعلى-
  . 2018  جوان 28 بتاریخ

 بتاریخ الوالیة  بمقر المنعقدة األزمة خلیة جلسة  مخرجات وعلى -
    .2020سبتمبر 22

  یلــــــي مــا قــــــــرر



  4257صفحـة   2020أكتوبر  2 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   67عـــــدد 

  :االول الفصل

  .الكمامة حاملي لغیر ومیةالعم المؤسسات و اإلدارات دخول یمنع?

 أماكن و  العامة الفضاءات في الكمامات إستعمال وجوبیة?
 و التعلیم المؤسسات محیط و  النقل وسائل و  محطات و  التجمعات

  . المواطنین  بإستقبال المعنیة  الفضاءات  كل

 آخر إشعار حین إلى  الخاصة و العمومیة  للحمامات المؤقت الغلق?
.  

 أو المغلقة  بالفضاءات سواء األفراح  لقاعات قتالمؤ الغلق?
  . آخر إشعار حین إلى  المفتوحة

 سواھا دون  الغالل الخضرو  لبیع  األسبوعیة األسواق تخصیص?
  . آخر إشعار حین  إلى 

  الیومیة األسواق داخل  التجار طرف من  الكمامة حمل  إلزامیة?
  . الجسدي  التباعد إحترام و

 ب المطاعم و  المقاھي داخل للقبول قصوىال الطاقة ضبط?
50%.  

 التقید و  الجوامع و بالمساجد للمواضئ المؤقت  الغلق?
  .بھا الخاص الصحي  بالبروتوكول

 نفسھ یعرض  القرار ھذا لمقتضیات  مخالف كل: الثاني الفصل 
  . العمل بھا الجاري    بالقوانین علیھا المنصوص  للعقوبات

  فیما كل مكلفان البلدي الحرس و  العام بالكات :الثالث الفصل
  . القرار ھذا  بتنفیذ   یخصھ

  ...............................في تاكلسة

                                                               

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

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

  علوش دار

  

 یتعلق 2018 أكتوبر 17  في مؤرخ 2018   لسنة 8 عدد قرار
  للشراءات قارة لجنة بإحداث یتعلق بقرار

 مھمتھا للشراءات قارة لجنة دارعلوش ببلدیة أحدثت :األول الفصل
  العروض وفرز فتح

  المنافسة بإعالنات المتعلقة

  :السادة من اللجنة تتكون :الثاني الفصل

  رئیس :الناصر سعیدة-

  عضو :بنمنى البشیر-

  عضو :ویخالش المجید عبد-

  عضو :الزقلي لبنى-

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  العمومیة بالصفقات الخاصة العروض لفتح لجنة بإحداث یتعلق بقرار

 الخاصة العروض لفتح لجنة دارعلوش ببلدیة تحدث :األول الفصل
  یةالعموم بالصفقات

  : السادة من اللجنة تتكون :الثاني الفصل

  رئیس :بنمنى البشیر-

  عضو :الشویخ المجید عبد-

  عضو :الزقلــي لبنى-

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح علقیت
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  2020 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق دارعلوش بلدیة رئیس قرار
  مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 2020 سبتمبر 24في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق
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 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  دارعلوش بلدیة

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق دارعلوش بلدیة رئیس قرار
  اإلستثنائیة للترقیة بالملفات

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
  دارعلوش بلدیة ائدةلف

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  2020 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق دارعلوش بلدیة رئیس قرار
   رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

  دارعلوش بلدیة ائدةلف

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق دارعلوش بلدیة قراررئیس
  رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الداخلیة

  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 2020 سبتمبر 23  في خمؤر 2020   لسنة 10 عدد قرار
 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

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

 بالملفات داخلیة مناظرة تحبف یتعلق دارعلوش بلدیة قراررئیس
  المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

  2020 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق دارعلوش بلدیة رئیس قرار
  بالسلك  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الدالخلیة

  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 للترقیة الداخلیة رةالمناظ تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق دارعلوش بلدیة رئیس قرار
  مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الداخلیة

  دارعلوش بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
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 المشترك اإلداري بالسلك مستشار رفمتص رتبة إلى اإلستثنائیة
  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق دارعلوش بلدیة رئیس قرار
  اإلستثنائیة للترقیة بالملفات

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

  الزریبة

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیـم كیفیـة بضبط یتعلق

 الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك عام  متصّرف رتبة إلى االستثنائیة
  سـنـة بـعنـوان ـةالـزریب بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات

   :عـلـى االطّـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن  

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط متعلّقوال 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 ددع الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و -?
 إلى االستثنائیة رقیةللتّ  التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة تنّظم :األول الفصل -?
 المشترك اإلداري بالّسلك عام متصـّرف رتبة إلى االستثنائیة
 ھذا ألحكام وفقا سواھا دون الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  .القرار

 بالملفّات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن :الثاني الفصل -?
 اإلداري بالّسلك عام متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 المتصّرفون أعاله إلیھ المشار لعمومیـــــةا لإلدارات المشتــــرك
 عدد الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون الّرؤساء
 والّراجعون 2020 فیفري 25 في المؤّرخ 2020 لسنة 115
 والذین رتبھم في المترّسمون و سواھا دون الزریبة بلدیـة إلى بالنّظر
 ھذه في األقل على دمیةأق سنوات ( 4 ) األربعة شرط فیھم تتوفّر
  .الترّشحات ختم تاریخ فى الّرتبة

 طیلة واحدة مّرة إال االستثنائیة التّرقیة ھذه تتمّ  ال :الثالث الفصل -?
 تمتّعوا والذین المدمجین األعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 االستثنائیة للترقیة لمفّاتبا الداخلیة المناظرة تفتح :الرابع الفصل -?
 األعوان ولفائدة الزریبة بلدیة رئیس من بقرار  أعاله إلیھا المشار

 الّشروط فیھم تتوفّر والذین سواھم دون بالنّظر إلیھا الّراجعین
  :بالخصوص القرار ھذا ویضبط أعاله، علیھا المنصوص

  .للتّناظر المعروضة الخطط عدد ? 

  .حاتالترشّ  قائمة غلق تاریخ  ?

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ? 

 التسلسل طریق عن الترّشح ملفّات تقدّم :الخامس الفصل -?
 الزریبة لبلدیة المركزي الّضبط بمكتب وجوبا تسّجل و اإلداري
   :التّالیة الوثائق على وتشتمل

  االستثنائیة، للترقیة ترّشح مطلب -
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  ینوبھ، من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة -

  العمومیة، الوظیفة في المترّشح انتداب قرار من نسخة -

  الحالیة، الّرتبة في اإلدماج أو المترّشح تسمیة قرار من نسخة -

  باألمر، للمعنى إداریة حالة آلخر الّضابط القرار من نسخة -

 تاریخ بعد یرد ترّشح مطلب كل وجوبا یرفض :السادس الفصل -?
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون حاتالترشّ  قائمة غلق
  اإلرسال، تاریخ معرفة على

 بالملفّات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل -?
 بلدیة رئیس من قرار بمقتضى عام متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة

  :بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى الزریبة،

 المخّول المترّشحین قائمة واقتراح الترّشحات مطالب في النظر -
  المناظرة، في المشاركة حق لھم

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترّشحین وترتیب الملفّات تقییم -
  الموالي، الفصل أحكام صلب والواردة الغرض

 لھذه ترّشحاتھم مطالب قبول یمكن الذین المترّشحین قائمة اقتراح -
  المناظرة،

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس طتضب :الثامن الفصل -?
  :یلى كما

  للمترّشح، العاّمة األقدمیّة -

  للمترّشح، الحالیة الّرتبة فى األقدمیّة -

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولّى :التاسع الفصل -?
 فى قائمة إعداد و القــرار ھذا ألحكـام طبقا علیھا المعروضة الملفّات
  .ترقیتھم المقترح ناألعوا

 في نھائیّا المقبولین المترّشحین قائمـة تضبط :العاشر الفصل -?
 وباقتراح الزریبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظــــرة

  .المناظرة لجنة من

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل -?
  .للبلدیة االلكتروني والموقع المحلیّة للجماعات

  بلدیة رئیس

  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 االستثنائیة للتّرقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة بتـعلـّق یتعلق

 الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى بالملفّات
  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة ةلـفائـد الـعمومیـة لـإلدارات

   :عـلـى االّطـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن      

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في لمؤرخا 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد ألمرا وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 14 عدد والبیئة یةالمحلّ  الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى  -?
 بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019 لسنة

 و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام تطبیق
 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات التّرسیم

  ه،أعال إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ 2019

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین بقةالمطا بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و -?
 إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

 المؤّرخ الزریبة ببلدیة وعملة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى -?
  ،.2019 دیسمبر 05  فى

 سبتمبر 29  في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار لىوع -?
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط والمتعلّق 2020

 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرات طریق



  4261صفحـة   2020أكتوبر  2 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   67عـــــدد 

 الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك رتب
  .2020 سنة بعنوان

 سبتمبر 29 فى المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
  بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط والمتعلّق 2020

 المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
  .الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 سبتمبر 29 في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة بفتح والمتعلّق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة
  .الزریبة بلدیة لفائدة

  :یـــــــــلـــــــى مــــــــــا قــــــــــــــــّرر

 للترقیة بالملفّات داخلیةال المناظرة لجنة تترّكب :األول الفصل -?
 المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 القرار بمقتضى المفتوحة و الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 من 2020 سبتمبر 29 في والمؤّرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار
  :الّسادة

  .رئیس صفة        ، ینوبھ من أو البلدیة رئیس

  .عضو بصفة   للبلدیة، العام وكاتب رئیس متصّرف الورتاني یرزھ

 بصفة  ینوبھ من أو زغوان بوالیة البلدیة الّشؤون دائرة رئیس
  .عضو

     الفحص بلدیة عام وكاتب رئیس متصّرف المنصوري، العباسي
  .عضو بصفة  

 لم أعضاء تعیین اللّجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة وذلك القرار ھذا یشملھم

  .المناظرات

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق

 الرتب مختلف إلى یةاالستثنائ للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة
 بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالسّلك

  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة

   :عـلـى االّطـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن   

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و نتداباال وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019
 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي ألمرا لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  ئھا،وأعضا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و -?
 إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 :بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

  ،2020 لسنة الزریبة بلدیة میزانیة لىوع -?

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 طریق عن ترقیتھم المزمع األعوان عدد یضبط :األول الفصل -?
 الّرتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرات

 لزریبةا بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك
   :التّالیة البیانات حسب 2020 سنة بعنوان

  واحدة، (1) خّطة :   عام متصّرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة ?

  خطط، (3) ثالث  :رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة ?
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 البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثـــــاني الفصـــــل -?
  ./.القرار ھذا بتنفیذ خّصھی فیما كلّ  مكلّفان بزغوان

 الّرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثـــــالث الفصـــــل -?
  .للبلدیة االلكتروني والموقع المحلیّة للجماعات

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم  المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة مباشرة

   :عـلـى االّطـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن   

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  ــة،المحلّی الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019
 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام

 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى خالمــؤرّ 

 18 في المؤّرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و -?
 عملة بسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 1998 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة والجماعات الدولة

  اإلداریة،

 18 في خالمؤرّ  1998 لسنة 2509 عدد األمر على و -?
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  اإلداریة،

 2014 فیفري 24 في المؤّرخ الداخلیة وزیر قرار على و -?
 المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط والمتعلّق
  المحلیة، الجماعات عملة ترقیةو النتداب

 فیفري 24 في المؤّرخ الداخلیة وزیر  مقّرر ملحق على و -?
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدّونة والمتضّمن 2014
  والبلدیات، الجھویة المجالس لعملة واالنتداب الترقیة وشروط

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 رسبتمب

 :بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

  الزریبة، بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى -?

                ،2020 لسنة الزریبة بلدیة میزانیة وعلى -?

  :ــــــلــــىی مـــــــا قــــــــــــّرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :وحیـــد فصــل -?
   :التّالي الجدول بیانات حسب 2020

  :الثانیة الوحدة ضمن -?

  الوحدة

  الترقیة صنف

   ترقیتھم المراد العملة ترقیتھمعدد الـمزمع للعملة الجملي العدد

   ترقیتھم دالمرا العملة عدد(%50) المھني االمتحان طریق عن

  (%50) االختیار طریق عن

  633الـثـانـیـةالّرابع

  1266الخامس

  221111الّسادس

  844الّسابع

  :الثالثة الوحدة ضمن -?

  الوحدة

  الترقیة صنف
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   ترقیتھم المراد العملة ترقیتھمعدد الـمزمع للعملة الجملي العدد

   ترقیتھم المراد العملة عدد(%50) المھني االمتحان طریق عن

  (%50) االختیار ریقط عن

  312الـثـالثةالثامن

  000000التاسع

  000000العاشر

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 الـعمومیـة لـإلدارات ـركالـمشت اإلدارى بـالّسلك عام متصّرف
  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة

   :عـلـى االطّـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد لقانونا وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 ارسمـــــ 22 فى المــؤّرخ

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و -?
 إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

 بضبط والمتعلّق 2020 سبتمبر 29 فى المؤّرخ  القرار وعلى -?
 ترقیتھم والمزمع الزریبة لبلدیة بالنّظر الراجعین األعوان موعمج
 الرتب إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة طریق عن

  .2020 سنة بعنوان المشترك اإلداري السلك ضمن مباشرة األعلى

 سبتمبر 29 في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
  بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیم یفیةك ضبط والمتعلّق 2020

 المشترك اإلداري بالّسلك عام متصّرف رتبة الى اإلستثنائیة للترقیة
  .الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 سبتمبر 29 فى المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
 عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط والمتعلّق 2020

 بلدیة لفائدة اإلستثنائیة للترقیة  بالملفّات الدّاخلیة المناظرات ریقط
  .2020 سنة بعنوان الزریبة

  .2020 لسنة الزریبة بلدیة میزانیة وعلى -?

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 و 2020 نوفمبر 09 یوم الزریبة ببلدیة تفتح :األول الفصل -?
 رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة األیّام

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك عام متصرف
  .سواھم دون بالنّظر إلیھا الّراجعین أعوانھا

 بھذه للتّناظر المعروضة الخطط عدد حدّد :الثـانـي الفصـل -?
  .واحدة (1)  بخّطة الّرتبة

 أكتوبر 09 :یوم الترّشحات قائمة ختم ــــعیقــ :الثالث الفصـل -?
2020.  

 نوفمبر 09 :یوم المناظرة لجنة تجتمع :الرابـع الفـصـل -?
2020.  

 للجماعات الّرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الخامس الفصل -?
       .البلدیة بمقرّ  تعلیقھ ویتمّ  للبلدیة اإللكتروني بالموقع و المحلّیة
         

  یةبلد رئیس
  عمر بن ابراھیم
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------------------  

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالّسلك رئیس متصّرف
  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة

   :عـلـى االّطـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن      

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 متعلّقوال 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 يف المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و -?
 إلى نائیةاالستث للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

 بضبط والمتعلّق 2020 سبتمبر 29 فى المؤّرخ  القرار وعلى -?
 ترقیتھم والمزمع الزریبة لبلدیة بالنّظر الراجعین األعوان مجموع

 الرتب إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة یقطر عن
  .2020 سنة بعنوان المشترك االداري السلك ضمن مباشرة األعلى

 2020 سبتمبر 29فى المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
 للترقیة  بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط والمتعلّق

 المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف تبةر الى اإلستثنائیة
  .الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 سبتمبر 29 فى المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
 عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد ضبط والمتعلّق 2020

 یةبلد لفائدة اإلستثنائیة للترقیة  بالملفّات الدّاخلیة المناظرات طریق
  .2020 سنة بعنوان الزریبة

  .2020 لسنة الزریبة بلدیة میزانیة وعلى -?

   

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 و 2020 نوفمبر 09 یوم الزریبة ببلدیة تفتح :األول الفصل -?
 رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة األیّام

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالسّ  رئیس متصرف
  .سواھم دون بالنّظر إلیھا الّراجعین أعوانھا

 بھذه للتّناظر المعروضة الخطط عدد حدّد :الثـانـي الفصـل -?
  .خطط (3) بثالث الّرتبة

 أكتوبر 09 :یوم الترّشحات قائمة ختم یقــــــع :الثالث الفصـل -?
2020.  

 نوفمبر 09 :یوم المناظرة لجنة تجتمع :الرابـع الفـصـل -?
2020.  

 للجماعات الّرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:الخامس الفصل -?
       .البلدیة بمقرّ  تعلیقھ ویتمّ  للبلدیة اإللكتروني بالموقع و المحلّیة
         

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 الّصنف إلى صنف من عملة لترقیة مھني  امتحان بفتح یتعلق

  .2020 سـنـة بـعنـوان مباشرة األعلى

   :عـلـى االّطـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن   

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة اربإصد والمتعلّق 2018 ماي
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم ّصةوخا تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22
  بالبلدیات، التّرسیم و یةالترق

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 ددع الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 18 في المؤّرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و -?
 عملة بسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 1998 دیسمبر
 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة والجماعات الدولة

  اإلداریة،

 18 في المؤّرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و -?
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  اإلداریة،

 2014 فیفري 24 في المؤّرخ الداخلیة وزیر قرار على و -?
 المھنیة متحاناتواال االختبارات وبرنامج نظام بضبط والمتعلّق
  المحلیة، الجماعات عملة وترقیة النتداب

 فیفري 24 في المؤّرخ الداخلیة وزیر  مقّرر ملحق على و -?
 والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدّونة والمتضّمن 2014
  والبلدیات، الجھویة المجالس لعملة واالنتداب الترقیة وشروط

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 :بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

  الزریبة، بلدیة أعوان مجموع بقرار الحاصل الّشغور وعلى -?

                ،2020 لسنة الزریبة بلدیة میزانیة وعلى -?

 سبتمبر 29 في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار على و -?
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط والمتعلّق 2020

  .2020 سنة بعنوان الزریبة ببلدیة مباشرة أعلى صنف

                                                               
  :ـــلــــىیـــ مـــــــا قــــــــــــّرر     

 عملة لترقیة مھني امتحان الزریبة ببلدیة یفتح :األول الفصــل -?
 وفق 2020 سنة بعنوان مباشرة األعلى الصنف إلى صنف من

   :التّالي الجدول بیانات

  :الثانیة الوحدة ضمن -?

 عن ترقیتھم الـمراد العملة إلیھاعدد الترقیة سیتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

  3لّرابعا الصنف

  6الخامس الصنف

  11الّسادس الصنف

  4السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن -?

 عن ترقیتھم الـمراد العملة إلیھاعدد الترقیة سیتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

  1الثامن الصنف

 نوفمبر 16 :یوم المھنیة االمتحانات تجرى :الثاني الفصــل -?
  .الموالیة واألیّام 2020

 أكتوبر 16 :یوم الترّشحات قائمة ختم یقع :الثالث ــلالفص -?
  .الموالیة واألیّام 2020

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 إلى بالملفّات االستثنائیة للتّرقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق
 الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى بـالسّلك عام متصّرف رتبة

  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة

   :عـلـى االّطـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن      

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد ومالمرس وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث
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 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، رسیمالتّ  و الترقیة

 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى  -?
 بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019 لسنة

 و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام تطبیق
 سنةل 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات التّرسیم

  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ 2019

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس رقـــــرا على و -?
 إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

 المؤّرخ الزریبة ببلدیة وعملة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى -?
  ،.2019 دیسمبر 05  فى

 سبتمبر 29  في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
 عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط والمتعلّق 2020

 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرات طریق
 الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري الّسلك رتب

  .2020 سنة بعنوان

 سبتمبر 29 فى المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
  بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط والمتعلّق 2020

 المشترك اإلداري بالّسلك عام متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
  .الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 سبتمبر 29 في المؤّرخ الزریبة بلدیة رئیس قرار وعلى -?
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة بفتح والمتعلّق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك عام متصّرف رتبة
  .الزریبة بلدیة لفائدة

  :ـــــلـــــــىیــــ مــــــــــا قــــــــــــــــّرر

 للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة لجنة تترّكب :األول الفصل -?
 المشترك اإلداري بالّسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 القرار بمقتضى المفتوحة و الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 من 2020 سبتمبر 29 في والمؤّرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار
  :لّسادةا

  .رئیس بصفة ینوبھ من أو البلدیة رئیس ?

       ینوبھ من أو زغوان بوالیة البلدیة الّشؤون دائرة رئیس ?
  .عضو بصفة

 المندوبیة عام وكاتب للتربیة عام متصّرف شكیربان، محسن ?
  .عضو بصفة               بزغوان للتربیة الجھویة

 أعضاء تعیین اللّجنة یسلرئ االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل -?
 مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة تنظیـم كیفیـة بضبط یتعلق
 الـمشتـرك اإلدارى بـالسّلك رئیس متصّرف رتبة إلى ثنائیةاالست

  .2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة بـلدیـة لـفائـدة الـعمومیـة لـإلدارات

   :عـلـى االطّـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن  

  الدستور، -?

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -?
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -?
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى -?
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى -?
 و نتداباال وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى -?
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي ألمرا لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و -?
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر على و -?
 رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى 25
  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و -?
  ئھا،وأعضا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و -?
 إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -?
  ،2018 جویلیة 02

  :یــــــلــــى مـــــــا ـــــــّررقـــــ

 للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة تنّظم :األول الفصل -?
 المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصـّرف رتبة إلى االستثنائیة
 ھذا ألحكام وفقا سواھا دون الزریبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  .القرار

 بالملفّات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن :الثاني الفصل -?
 اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 المتصّرفون أعاله إلیھ المشار العمومیـــــة لإلدارات المشتــــرك
 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون المستشارون

 اجعونوالرّ  2020 فیفري 25 في المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد
 والذین رتبھم في المترّسمون و سواھا دون الزریبة بلدیـة إلى بالنّظر
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 4 ) األربعة شرط فیھم تتوفّر
  .الترّشحات ختم تاریخ فى الّرتبة

 طیلة واحدة مّرة إال االستثنائیة التّرقیة ھذه تتمّ  ال :الثالث الفصل -?
 تمتّعوا والذین المدمجین األعوان تشمل الو للعون المھنیة الحیاة
  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 االستثنائیة للترقیة بالمفّات الداخلیة المناظرة تفتح :الرابع الفصل -?
 األعوان ولفائدة الزریبة بلدیة رئیس من بقرار  أعاله إلیھا المشار

 ّشروطال فیھم تتوفّر والذین سواھم دون بالنّظر إلیھا الّراجعین
  :بالخصوص القرار ھذا ویضبط أعاله، علیھا المنصوص

  .للتّناظر المعروضة الخطط عدد ? 

  .الترّشحات قائمة غلق تاریخ  ?

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ? 

 التسلسل طریق عن الترّشح ملفّات تقدّم :الخامس الفصل -?
 ةالزریب لبلدیة المركزي الّضبط بمكتب وجوبا تسّجل و اإلداري
   :التّالیة الوثائق على وتشتمل

  االستثنائیة، للترقیة ترّشح مطلب -

  ینوبھ، من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة -

  العمومیة، الوظیفة في المترّشح انتداب قرار من نسخة -

  الحالیة، الّرتبة في اإلدماج أو المترّشح تسمیة قرار من نسخة -

  باألمر، للمعنى إداریة حالة آلخر ّضابطال القرار من نسخة -

 تاریخ بعد یرد ترّشح مطلب كل وجوبا یرفض :السادس الفصل -?
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترّشحات قائمة غلق
  اإلرسال، تاریخ معرفة على

 بالملفّات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل -?
 رئیس من قرار بمقتضى رئیس متصرف لرتبة یةاالستثنائ للترقیة

  :بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى الزریبة، بلدیة

 المخّول المترّشحین قائمة واقتراح الترّشحات مطالب في النظر -
  المناظرة، في المشاركة حق لھم

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترّشحین وترتیب الملفّات تقییم -
  الموالي، الفصل امأحك صلب والواردة الغرض

 لھذه ترّشحاتھم مطالب قبول یمكن الذین المترّشحین قائمة اقتراح -
  المناظرة،

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :الثامن الفصل -?
  :یلى كما

  للمترّشح، العاّمة األقدمیّة -

  للمترّشح، الحالیة الّرتبة فى األقدمیّة -

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة جنةل تتولّى :التاسع الفصل -?
 فى قائمة إعداد و القــرار ھذا ألحكـام طبقا علیھا المعروضة الملفّات
  .ترقیتھم المقترح األعوان

 في نھائیّا المقبولین المترّشحین قائمـة تضبط :العاشر الفصل -?
 حوباقترا الزریبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظــــرة

  .المناظرة لجنة من

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر الحادي الفصل -?
  .للبلدیة االلكتروني والموقع المحلیّة للجماعات

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

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

  تستور

 یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
  األعوان مجموع بضبط یتعلق بقرار

   األعوان مجموع بضبط یتعلق رارق

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم
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------------------  

 یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
  األعوان مجموع بضبط یتعلق بقرار

  األعوان مجموع بضبط یتعلق قرار

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 كاتب 02 عدد  النتداب التعاقد طریق عن و الشفاھیة واالختبارات
 تستور بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري تصرف
  2020 سنة بعنوان

  قـــــــــــــــرار

 بضبط یتعلق  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ ستورت بلدیة رئیس من
 عن و الشفاھیة واالختبارات بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة

 المشترك اإلداري تصرف كاتب 02 عدد  النتداب التعاقد طریق
  2020 سنة بعنوان تستور بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدیة رئیس من بمقـــــــرر

 األمر وفق  بالملفات ترسیمھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق
  2018 مارس 06 بتاریخ 228 عدد الحكومي

  مقـــــــرر

  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ تستور بلدیة رئیس من

  وفق  بالملفات ترسیمھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  2018 مارس 06 بتاریخ 228 عدد الحكومي األمر

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

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

  سوسة حمام

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بحول

  بالملفات الداخلیة اظرةالمن

 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ قرار
 بلدیة لفائدة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
        2019  بعنوان سوسة حمام

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول
  إعالمیة محلل

 تنظیم كیفیة بضبط بتعلق یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ قرار
 بسلك إعالمیة محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

  2019 بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي

  بلدیة یسرئ
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
  إعالمیة محلل رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 7 في مؤرخ قرار
 بعنوان سوسة مامح  بلدیة لفائدة إعالمیة محلل رتبة إلى للترقیة

2019   

   2020 نوفمبر 5 یوم المناظرة إجراء تاریخ

   2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم تاریخ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول

  أول قنيت

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ قرار
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة

   2019 بعنوان العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  



  4269صفحـة   2020أكتوبر  2 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   67عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
  أول تفني رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول

 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 أوت 7 في مؤرخ قرار
 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة أول تقني  رتبة إلى بالملفات 

2019   

   2020 نوفمبر 5 یوم  المناظرة إجراء تاریخ

   2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم تاریخ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول

  األرشیف و الوثائق في مستشار

 تنظیم كیفیة  بضبط ینعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ قرار
 و الوثائق في مستشار متصرف رتبة إلى یةللترق الداخلیة المناظرة
   2019 بعنوان األرشیف

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول

  األرشیف و الوثائق في مستشار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 7 في مؤرخ قرار
 لفائدة األرشیف و الوثائق في مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

   2019 بعنوان سوسة حمام بلدیة

   2020 نوفمبر 5 یوم المناظرة تاریخ

  2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم تاریخ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول

  مستشار متصرف

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ قرار
 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

  2019 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بحول

  مستشار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 7 في مؤرخ قرار
 لفائدة المشترك اإلداري لسلكبا مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

   2019 بعنوان سوسة حمام بلدیة

   2020 نوفمبر 4 یوم المناظرة تاریخ

  2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم تاریخ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات خلیةالدا المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول

  رئیس متصرف

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ قرار
 اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

   العمومیة لإلدارات المشترك

  

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في ؤرخم 2020   لسنة 36 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 7 في مؤرخ قرار
 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة

2019   

   2020 أكتوبر 30  یوم  المناظرة تاریخ

   2020 بتمبرس 30 یوم الترشحات ختم

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بحول

  متصرف

 إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك متصرف رتیة 

2019  

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 أوت 6  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
  متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بحول

 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح  یتعلق 2020 أوت 7 في مؤرخ قرار
   2019 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة متصرف رتبة إلى اتبالملف

   2020 نوفمبر 4 یوم المناظرة إجراء تاریخ

   2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم تاریخ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

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

  ھرقلة

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  داخلیة مناظرة بتأجیل یتعلق  2020سبتمبر28 في مؤرخ بقرار

  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات
  2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  قــــــــــرار

 بتأجیل یتعلق  2020سبتمبر28 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من
 وتقنیي محللي بسلك محلل بةرت الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة

 2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة
.  

  ھرقلة بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلّق 2018

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق  1966  أفریل 25 في المؤرخ 178 عدد االمر على و
    ھرقلـة بلدیـة بإحداث

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365عدد األمر وعلى
 اإلعالمیة وتقنیي محللي الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق
 في المؤرخ 2009لسنة 112عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات

  2009جانفي 21

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

   ’بالبلدیات والترسیم

 المتعلق  2020 ماي 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان ھرقلة دیةبل لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي
2020 .  

 المتعلق  2020 ماي 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

  : یلــــي مــا قــررت

 ببلدیة المفتوحة بالملفات الداخلیة المناظرة تؤجل : األول الفصل
 للترقیة الموالیة واألیام 2020 أوت 31 لیوم المقرة ولفائدتھا ھرقلة

 العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة الى
   2020 سنة بعنوان

 رتبة الى رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثاني الفصل
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

 31 عن عوضا الموالیة واألیام 2020نوفمبر 02 بتاریخ 2020
  .الموالیة واألیام 2020 أوت

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

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

  النفیضة

 علقیت 2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
  . 2019 سنة بعنوان النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 03 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار 
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة اتبالملف داخلیة مناظرة بفتح

 النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  . 2019 سنة بعنوان
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  النفیضة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  النفیضة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 2020 سبتمبر 3 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 02االثنین یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة یفتح :األول الفصل?
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة امواألی 2020نوفمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  . 2019 سنة بعنوان

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

 أكتوبر 02 معةالج یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل?
2020 .  

   2020 سبتمبر 03 في النفیضة

  

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار

 اإلداري بالسلك ئیسر متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  . النفیضة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 سبتمبر 03 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
   . ةالنفیض بلدیة

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

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

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

  .بالبلدیات الترسیم و       

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

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول فصلال?
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل?
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
 في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار مومیةالع

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبھم
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة
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 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل?
 مجموع من ألقلا على ? 35 بنسبة النفیضة بلدیة رئیس من بقرار

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

  : القرار ھذا ویضبط

   للتناظر المعروضة الخطط عدد  -          

  الترشحات قائمة غلق تاریخ  -         

  المناظرة فتح تاریخ  -         

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

  :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-
 الملتقیات في المشاركة ) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (....،محاضرات
 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المنشورات

  .المترشح إلیھا ینتمي التي

 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 احواقتر الترشحات في النظر-
  .المناظرة في المشاركة

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى :السابع الفصل?
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

  والبحوث التأطیر و التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 العشرین و ( 0)  الصفر بین یتراوح عددا المترشح إلى ویسند-
(20 ).  

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل?
 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم

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

 تكون طالنقا 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  :التاسع الفصل?
 وباقتراح النفیضة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  المناظرة لجنة من

 الرسمیة بالجریدة رالقرا ھذا ینشر : عشر الحادي الفصل?
 والموقع المحلیة للجماعات االلكترونیة والبوابة المحلیة للجماعات

  .للبلدیة اإللكتروني

             2020 سبتمبر 03 في النفیضة

  بلدیة رئیس  
  حمودة  اللطیف عبد

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

  جمال

 یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  كورونا فیروس إنتشار من الوقایة أجل من فوریة راءاتإج بتطبیق

  ، إطالعـــھ بعـد جّمـــال بلدیــة رئیــــس إن

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

 أوت 14 في المؤرخ  2006 لسنة 59 عدد القانون وعلى 
 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006
 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المحلیة للجماعات

 أفریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وخاصة
2016 ،  

 بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  ، جّمــــال بلدیــــــة

  ،  كورونا فیروس  من بالوقایة  المتعلق الحكومة رئاسة قرار وعلى

 المتعلق  2020 أوت 24 بتاریخ الصحة وزیر قرار وعلى
- كوفید بمرض اإلصابة عدوى من الواقیة الكمامات إرتداء بإلزامیة

  ، والمغلقة المفتوحة  العمومیة واألماكن بالفضاءات 19

 21 بتاریخ المنعقد بجّمال البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  ، 2018 جوان
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 2020 سبتمبر 21 بتاریخ 1747 عدد جّمال بلدیة بالغ وعلى
  ، كورونا فیروس وانتشار العدوى من التوقي إجراءات حول

 حول 2020 سبتمبر 22 بتاریخ المنستیر والي السید بالغ وعلى
 وتنظیم ومجابھتھا الكوارث لتفادي الجھویة اللجنة قرارات تفعیل
  ، النجدة

 بتاریخ االستثنائیة دورتھ في المنعقد لديالب المجلس مداولة وعلى
  ،  2020 سبتمبر 23

 وفاة حالتي تسجیل إثر وعلى بالمدینة الوبائیة الحالة تطور وعلى
   محلیتین،

  یلــــي ما قـرر

 فیروس إنتشار من الوقایة أجل من العمل إطار في : األول الفصل
  : التالیة تاإلجراءا بتطبیق الفوري اإللتزام یتأكد المستجد كورونا

 المقھى بفضاء الطاوالت عدد من التقلیص یقع للمقاھي بالنسبة -1
 إستعمال ویقع بھا " الشیشة " النرجیلة واستھالك الورق لعب ویمنع

   .الواحد اإلستعمال ذات الكؤوس

 والقاعـات الریاضیة والمالعب األفـراح لقاعــات بالنسبـة -2
 فإنھ الحالقة وقاعات ترناتاألن وفضاءات األلعاب وقاعات الخاصة

 طاقة من % 50  نسبة إلى الحرفاء عدد في التقلیص یستوجب
 فإنھ البلدي الریاضي والمركب المغطاة للقاعة بالنسبة أما  اإلستعاب

   ، الصحي البروتوكول تطبیق یقع

 واللحوم والغالل الخضر وبیع الغذائیة المواد بیع لمحالت بالنسبة -3
 ترك أصحابھا على یحّجر فإنھ التموینیة لسلعا ومختلف واألسماك

  ، الخبز وخاصة الحرفاء متناول في المواد

   ، فیھ المرخص غیر اإلنتصاب باتا منعا یمنع -4

 التدابیر إتخاذ التجاریة المحالت جمیع على یستوجب : 2 الفصل 
 اإلجراءات بإحترام العملة وإلزام مقراتھم لتنظیف الالزمة الوقائیة
  ، ةالوقائی

 وإمضائھ ختمھ تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل :3 الفصل
  .آخر إشعار حین إلى المفعول ساري ویبقى

 ورئیس بالمنستیر البلدي الحرس فرقة رئیس السادة :4 الفصل
 بجّمال البیئیة الشرطة مركز ورئیس بجّمال البلدیة الشرطة مركز

  .القرار ھذا بتنفیذ ھیخص فیما كل مكلفون للبلدیة العام والكاتب

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

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

  لمطة

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

 لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2019 سنة بعنوان

  قـــــــــــــــــــــــــــــرار

 بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من
 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2019.  

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات یةالمحل والجماعات
 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمـر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس رقرا وعلى-
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .لمطة بلدیة لفائدة

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید تخابوإن 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

  لمطة، بلدیة أعـوان مجموع ضبط بقـرار الحاصل الشغور وعلى-

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد رصد تم وحیث-
2020.  

  /   یلـي مـا   قـرر /

 واألیام 2020 أكتوبر 30 یوم لمطة ببلدیة تفتح :األول الفصل-
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2019 سنة بعنوان سواھم دون بالنظر لھا

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :02 الفصل-
(01).  
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  .2020 سبتمبر 30 یوم الترّشحات ةقائم ختم یقع :03 الفصل-

  2020 سبتمبر 04 :في لمطــة

  بلدیة رئیس 
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط بقراریتعلق

 لفائدة 2019 سنة انبعنو للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق
  لمطة بلدیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من ـرارقــ 
 طریق عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط

 بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات
  لمطة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس قرار وعلى-
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .لمطة

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا نوسيالس عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

  / یلي مـا قرر /

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل-
 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
   :التالي النحو على لمطة بلدیة

   :العمومیة إلداراتل المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة -1-

 عدد                       البلدیة                        الرتبة
 تسدیدھا المزمع الخطط عدد2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط

  بالملفات الترقیة طریق عن

   01                01        لمطــة          مساعد متصرف

  2020 سبتمبر 04 :في لمطة

  بلدیة رئیس  
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2019 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من ــرارقــ 
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان لمطة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2019 سنة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 فــــي المــؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمـر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى-
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 مبرسبت 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس قرار وعلى-
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .لمطة بلدیة لفائدة

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي ـلسللمج رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة للفترة

  لمطة، بلدیة أعـوان مجموع ضبط بقـرار الحاصل الشغور وعلى-

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد رصد تم وحیث-
2020.  

  /   یلـي مـا   قـرر /

 واألیام 2020 أكتوبر 30 یوم لمطة ببلدیة تفتح :األول الفصل-
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة الموالیة
 الراجعین أعوانھا لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2019 سنة بعنوان سواھم دون بالنظر لھا

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

  .2020 سبتمبر 30 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع :03 الفصل-

  2020 سبتمبر 04 :في طــةلم

  بلدیة رئیس   
  السنوسي  عادل

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط بقراریتعلق

 لفائدة 2019 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات طریق
  لمطة بلدیة

 2020 سبتمبر 04 في مؤرخ لمطة بلدیة رئیس من ــرارقــــ 
 طریق عن شغـورھا سد المراد الخطط ونوعیة عـدد بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات
  لمطة

   لمطــة بلدیــة رئیــس إن

  التونسي، الدستور على اإلطالع بعد     

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون وعلى-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون وعلى-
 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرســـوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنـــة 89 عـــدد

 أفـریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 580 عـدد األمر وعلى-
  .لمطة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .بالبلدیات والترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى-
 بالسلك الخاصّ  األساسي النّظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیّة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 تمبرسب 04 في المؤرخ لمطة بلدیة رئیس قرار وعلى-
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .لمطة

 28 بتــاریخ بلمطة البلدي المجلــس تنصـیب جلسة محضـر وعلى-
 البلدي للمجـلس رئیسا السنوسي عادل السید وإنتخاب 2018 جوان
  .2023/ 2018 النیابیة ةللفتر

  / یلي مـا قرر /

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل-
 لفائدة 2019 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
   :التالي النحو على لمطة بلدیة

   :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك إلى بالنسبة -1-

 الخطط عدد2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط ةعددالرتبةالبلدی
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع

  0101لمطــة مساعد متصرف

  2020 سبتمبر 04 :في لمطة   

   

  بلدیة رئیس
  السنوسي  عادل
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  شاكر منزل

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط تعلقی بقرار یتعلق

 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن
 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان شاكر

 یتعلق 2020 سبتمبر 17 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة
 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك
2020.  

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 564 عدد األمر وعلى
   .شاكر منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد وميالحك األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

   العمومیة لالدارات المشترك

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 األمرعدد وعلى
   بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

  : یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق
 شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  : العمومیة لإلدارات المشترك االداري للسلك بالنسبة

  رئیس متصرف : الرتبة

  شاكر منزل :ةالبلدی

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن  %100: التسدید طریقة

  01 : المناظرة طریق عن تسدیدھا المراد الخطط عدد

  17/09/2020  : في شاكر منزل   

  بلدیة رئیس
  يالفورات  الستار عبد

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020سبتمبر 24 في شاكرمؤرخ نزلم بلدیة رئیس من
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع وبعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .واعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد األمر وعلى
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و بصیغ المتعلق

  : یلي ما قـــرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلكب رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
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 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله المشارإلیھ
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)طشر فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ

 بقرارمن أعاله إلیھا والمشار الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 المتصرفین مجموع من األقل على%35 بنسبة منزل بلدیة رئیس

 أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین
 ھذا ویضبط سواھم دون المحلیة لجماعةا إلى بالنظر والراجعین

  :القرار

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب:4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة 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-
 ,ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

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

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

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله یھاإل المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  .بالخصوص

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

  الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  لھمقبو یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقریر تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى:7 الفصل
 فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في

  : على باإلعتماد المناظرة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

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

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

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

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

    .المناظرة

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى

 2020 أوت 10 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من قــــــرار
 أعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 564 عدد األمر وعلى
   شاكر منزل بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة الخاصة االستثنائیة باإلحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  1992 أوت 28 في

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات



  67عــــــدد   2020أكتوبر  2 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   4278 صفحــة

 فیفري 27 في المؤرخ2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ضائھاوأع الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 في المؤرخ2020 لسنة 420 عدد الحكومي األمر وعلى
  .وزراء بإعفاء المتعلق 2020 جویلیة16

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث
2020.  

  یلي ما قرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط : األول الفصل
  :التالي الجدول بیانات حسب 2020

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد ترقیتھم للعملةالمزمع العددالجملي
 العملة عدد(%50)المستمر التكوین إثر أو مھني اختبار طریق
  (%50)باالختیار ترقیتھم المراد

   : الثانیة الوحدة

  : السادس الصنف

  02 : ترقیتھم المزمع للعملة  العددالجملي

 التكوین إثر وأ مھني اختبار طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد
   01 : (%50)المستمر

  01 : (%50)باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد

   :السابع الصنف

  01 :  ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد

 التكوین إثر أو مھني اختبار طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد 
  01 : (%50)المستمر

   : (%50)باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد

   : الثالثة الوحدة

   : الثامن الصنف

  01 :  ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد

 التكوین إثر أو مھني اختبار طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد 
  01 : (%50)المستمر

     00 : (%50)باالختیار مترقیتھ المراد العملة عدد

 فیما كل مكلفان المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :02 الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  10/08/2020 : في شاكر منزل

  بلدیة رئیس     
  الفوراتي  الستار عبد

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة حبفت یتعلق بقرار یتعلق

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

 یتعلق  2020سبتمبر 24 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من
 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 سمبردی 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى
 الدولـــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغـــــة ذات العمومیـــة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 1985 أفریل 06في المؤرخ 1985 سنة 564 عدد األمر وعلى
  شاكر منزل بلدیة بإحداث المتعلق

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى
  .واعضائھا الحكومة یسرئ بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291األمرعدد وعلى
  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق

 سبتمبر 24 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس قرارالسید وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة ىال للترقیة
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة العمومیة

  :یــلي مـا قــــرر

 2020نوفمبر 25 یوم شاكر منزل ببلدیة یفتح :األول الفصل
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة الموالیة واألیام
 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك رئیس
  .2020 سنة بعنوان شاكر

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

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

                                                                
  24/09/2020 : في شاكر منزل      

  بلدیة رئیس   
  الفوراتي  الستار عبد
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