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 المحلیة الجماعات
 تونس

 لمقدار التعریفي الجدول بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 13  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 ............................................................................................................................اإلداریة الخطیة

 باردو
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  2020 سنة بعنوان وبارد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
2020 ..................................................................................................................................... 

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

2020....................................................................................................................................... 
 للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة فتحر  بقرا یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
2020....................................................................................................................................... 

2020أكتوبر  06 – 1442 صفر 19الثالثاء 
 

  68عـدد  002 السنـة

 
4406 

 
 

4406 
 
 

4407 
 
 

4407 
 
 

4408 



  68عــــــدد   2020أكتوبر  06 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   4404صفحــة 

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة

2020....................................................................................................................................... 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
2020....................................................................................................................................... 

 علوش دار
 مؤرخ رعلوشدا بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

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

 تستور
 ..........األعوان مجموع بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار

 ھرقلة
 بالملفات  داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 .........................................................................................................تصرف كاتب رتبة الى للترقیة
 بالملفات  داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ...................................................................................................................محلل رتبة الى للترقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 .................................................................................تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 ماي 26  في ؤرخم 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ............................................................................................محلل رتبة الى للترقیة بالملفات  الداخلیة
 المنستیر

 للمقاھي بالنسبة الوقائیة اإلجراءات بتطبیق یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 .................................................................................................للعموم المفتوحة والمحالت والمطاعم

 غیر تدلیكال ومراكز الحمامات جمیع بغلق یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 ......................................................................................آخر إشعار حین إلى عالجیة ألغراض المعدة
 لرفــــــع المستوجبة المعالیم بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 ......................................................................................المخـــــــــالفة تالعربـــــــا عن الكبـــــــاالت
 بوحجر

 في مؤرخ بوحجر بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 .........................2020سنة بعنوان وحجرب ببلدیة رئیس متصرف رتبة إلى بترقیة متعلق 2020 أكتوبر 01

 المھدیة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 ....................................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 .................................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 مبرسبت 3  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 ............................................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 إلى للترقیة لفاتبالم الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 .........المھدیة بلدیة لفائدة واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في مستشار متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ...............................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات میةاإلعال وتقنیي محللي بسلك مركزي محلل رتبة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 .....................................المھدیة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
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 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 ............................................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 32 دعد قرار
 ......................................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة

 الزیت ساقیة
 ساقیة ببلدیة وتنسیق أزمة خلیة بإحداث یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ........................................................................................................................................الزیت
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 .................البلدیات لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل رتبة الى للترقیة بالملفات
 ......................................................................................................................................البلدیات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 .......................البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ..............البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى قیةللتر بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 ......................البلدیات لفائدة مومیةالع لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

 المحرص
 العمومي الملك لزمة منح معالیم قرار بتنقیح یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ..........................................................................................بھ االنتفاع أو إشغالھ أو الخاص أو البلدي
 التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا بضبط یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ..........................................................................................العامة النظافة و الصحة لحفظ الخصوصیة
 صنف من  ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .................................................................................................2020  سنة بعنوان أعلى صنف إلى

 إلى صنف من العملة لترقیة نيمھ امتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ..................................................................................................................... مباشرة أعلى صنف
 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 ................................................. 2020 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 قرمدة

 ...قرمدة ببلدیة الوظیفیة الخطط ضبط بقرار یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
.................................مقبرة احداث بقرار تعلقی 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
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        القــــرارات
  

  

  المحلیة الجماعات
  

  تونس

  

 یتعلق 2020 فیفري 13  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
  اإلداریة الخطیة لمقدار التعریفي الجدول بضبط یتعلق بقرار

 المنصوص اإلداریة الخطیة لمقدار التعریفي الجدول بضبط یتعلق
 5 في المؤرخ 30 عـدد القانون من مكرر 10عدد بالفصل یھاعل

  لسنة 59 عـــدد القانون واتمام بتنقیح المتعلق 2016 أفریل
 حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006

  المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق العامة والنظافة الصحة

  بلدیة رئیس    
 الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

  باردو

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  . 2020 سنة بعنوان باردو

  

 2020 سبتمبر 28في مؤرخ ردوبـا بلدیة رئیـس  قـــــــــرارمن
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
   . 2020 سنة بعنوان باردو

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -
 الدولـة ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -
  . باردو

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 اإلداري بالسلك   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیّة داراتلإل المشترك

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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر ـىعل و -
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 أوت 03 في رخالمؤ الحكومة رئیس قرار وعلى -
 إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 2020 سبتمبر 28 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
    . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة

  : یلــي ما قرر

 2020 نوفمبر 12 یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 

 بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس متصرف
       . 2020 سنة بعنوان باردو

 10 ) بعشرة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
  . خطط (

  . 2020 أكتوبر 12 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

       2020 سبتمبر 28 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  تلیليال  منیر
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  2020 سنة بعنوان باردو بلدیة

 2020 سبتمبر 28في مؤرخ بـاردو ةبلدی رئیـسمن  قـــــــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
   . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 ددع األساسي القانون وعلى -
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -        
 ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983 دیسمبر
  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولـة

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

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -        
  . باردو بلدیة بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -        
 بالسلك   الخاص ياألساس النظام بضبط المتعلق 1998 أفریل

 التي النصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ
  . 2012 أكتوبر 10

 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -        
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري 25

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر علـى و -         
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -        
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -       
 إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 سبتمبر 28 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
 . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  : یلــي ما قرر 

 نوفمبر 10 یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 اإلستثنائیة للترقیة   بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة یّامواأل  2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
       . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة  لفائدة العمومیة

 عشر بإحدي شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
  . خطة ( 11 )

  . 2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

       2020 سبتمبر 28 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس 
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة

 2020 سبتمبر 28 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من  قـــــــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد        

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -        
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -        
 ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط تعلـقالم 1983 دیسمبر
  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولـة

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

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -        
  . باردو بلدیة إحداثب
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 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -        
 بالسلك   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفریل

 التي النصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ
  . 2012 أكتوبر 10

 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -        
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري 25

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر علـى و -         
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر 02 في

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -        
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -       
 إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب تلفمخ

 سبتمبر 28 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
    . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  : یلــي ما قرر

 نوفمبر 16 یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل    
 اإلستثنائیة للترقیة  بالمفات  داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
       . 2020 سنة نبعنوا باردو بلدیةلفائدة  العمومیة

 ) بخطتین شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
02 ) .  

  . 2020 أكتوبر 14 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

      2020 سبتمبر 28 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 رسبتمب 27  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة

  قـــــــــرار

   

 بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 28 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من
 عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة
 باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
   . 2020 سنة بعنوان

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد        

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -        
       المحلیّة الجماعات جلّةبم المتعلّق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -        
 ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983 دیسمبر
  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولـة

 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریـة
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد مالمرسو

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -        
  . باردو بلدیة بإحداث

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -        
 بالسلك   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 أفریل

 التي النصوص جمیع وعلى ةالعمومیّ  لإلدارات المشترك اإلداري
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ
  . 2012 أكتوبر 10

 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -        
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري 25

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي مراأل علـى و -
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -
 إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 2020 سبتمبر 28 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف بةرت إلى اإلستثنائیة
    . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  : یلــي ما قرر
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 نوفمبر 17 یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 اإلستثنائیة للترقیة  بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا عام متصرف رتبة إلى
       . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة   لفائدة

 واحدة بخطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
( 01 ) .  

  . 2020 أكتوبر 16 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

       2020 سبتمبر 28 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  2020 سنة بعنوان باردو

 2020 سبتمبر 28 في مؤرخ بـاردو دیةبل رئیـس  من قـــــــــرار
 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -
 الدولـة ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -
  . باردو

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى -
 ياإلدار بالسلك   الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیّة لإلدارات المشترك

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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري

  . میةالعمو لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر علـى و -
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -
 إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 2020 سبتمبر 28 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة
    . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  : یلــي ما قرر

 نوفمبر 09 یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 اإلستثنائیة للترقیة  بالملفّات داخلیة مناظرة الموالیة واألیّام 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
        2020 سنة بعنوان باردو بلدیة  لفائدة

 ( 06 ) بستة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
  .  خطط

  . 2020 أكتوبر 08 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

      2020 سبتمبر 28 : فى ، باردو

  بلدیة ئیسر
  التلیلي  منیر

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بقرارفتح
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة

 2020 سبتمبر 28 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من ـــرارقــــــ
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
   . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -
 الدولـة ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983

 اإلداریـة  بغةالص 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 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -
  . باردو

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

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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر علـى و -
   . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر علـى و -        
 اإلنتداب وآلیات صیغ بضـبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -
 إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 سبتمبر 28 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار وعلى -      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
 . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  : یلــي ما قرر 

 نوفمبر 13 یوم ولفائدتھا باردو ببلدیة یفتح : األول الـــفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفّات خلیةدا مناظرة الموالیة واألیّام  2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
              .2020ة سن بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة

 04 ) بأربعة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثــاني الفصل
  . خطط (

  . 2020 أكتوبر 13 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

      2020 سبتمبر 28 : فى ، باردو

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

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

  علوش دار

  

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 قیةللتر بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

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

  دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

  تستور

  

 یتعلق 2019 دیسمبر 13  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار
  األعوان مجموع بضبط یتعلق بقرار

   األعوان مجموع بضبط یتعلق قرار

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

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

  ھرقلة

  

 یتعلق 2020 ماي 26  في رخمؤ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  تصرف

 یتعلق  2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من قــــــــــرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020 .  

  ھرقلة بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

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



  4411صفحـة   2020أكتوبر  06 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   68عـــــدد 

 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

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد كوميالح األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

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

   ’بالبلدیات والترسیم

 المتعلق  2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة ئیسة قرار وعلى
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط
 ائدةلف العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  ,ھرقلة بلدیة میزانیة وعلى

  : یلــــي مــا قــررت

 2020 أوت 31 یوم ولفائدتھا ھرقلة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 اتبك رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

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

  .خطة 1بـــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

   .2020 جویلیة 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  محلل رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 یتعلق 2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من قــــــــــرار
 محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات  داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة ائدةلف العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي
2020 .  

  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 امالع 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

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

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

   ’بالبلدیات والترسیم

 المتعلق  2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي سلكب محلل
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  ,ھرقلة بلدیة میزانیة وعلى

  : یلــــي مــا قــررت

 2020 أوت 31 یوم ولفائدتھا ھرقلة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة موالیةال واألیام
 ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي
  . 2020 سنة بعنوان

  .خطة 1بـــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  .2020 جویلیة 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   

  ةبلدی رئیس
  مراد  لیلى



  68عــــــدد   2020أكتوبر  06 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   4412صفحــة 

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

 یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  تصرف كاتب رتبة الى

 یتعلق  2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من قــــــــــرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات  اخلیةالد المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة

  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 علىو
 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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 فیفري 27 يف المؤرخ 2020 لسنة 19عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   ’بالبلدیات والترسیم

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : یلــــي مــا قــررت

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة  یترشح ان یمكن : الثاني الفصل
 مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى

 والمتوفر رتبھم قي المترسمون اإلدارة مستكتبو أعاله إلیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

 بالمرجع إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار أعاله

  .سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة إلى بالنظر

  : القرار ھذا ویضبط

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ,الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ,المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل   
 مصحوبة المعنیة البلدیة دىل ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

  :التالیة بالوثائق

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

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعنى إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة خةنس-
  باألمر

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارت من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف
  .المناظرة تحف لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

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

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض-
  الترشحات

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

  : بالخصوص

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

  الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  قبولھم یمكن الذیم المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة-
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  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-

  6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

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

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

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

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى

  .سنا ألكبرھم األولویة

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

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 26  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  محلل رتبة الى

 یتعلق  2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من ـــــــــرارقـ
 رتبة الى للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

  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 یعجم 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

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

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

   ’بالبلدیات والترسیم

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : یلــــي مــا قــررت

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 مألحكا وفقا العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة  یترشح ان یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة الى

 والمتوفر رتبھم قي المترسمون البرامج واضعو أعاله إلیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

 بالمرجع إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار أعاله

  .سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة إلى بالنظر

  : القرار ھذا ویضبط

  ,للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  ,الترشحات ائمةق غلق تاریخ-

  ,المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

  :التالیة بالوثائق

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

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعنى إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر
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  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات قةالمتعل القرارت من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
  . امجبر واضع في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض-
  الترشحات

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

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر-
  المناظرة في اركةالمش

  الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  قبولھم یمكن الذیم المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في قانھوإت بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  برامج واضع رتبة في التسمیة

  األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-

  6 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-

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

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

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

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة طىتع

  .سنا ألكبرھم األولویة

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

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

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

  منستیرال

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 والمحالت والمطاعم للمقاھي بالنسبة الوقائیة اإلجراءات بتطبیق

  للعموم المفتوحة

 والمحالت والمطاعم المقاھي أصحاب على یتعین :األول الفصل
   :التالیة الوقائیة اإلجراءات تطبیق للعموم المفتوحة

 واألرضیة والكراسي والطاوالت المیاه راتدو وصیانة تنظیف-
  .مطھرة بمادة

  . المغلقة بالفضاءات الشیشة بتدخین للحرفاء السماح عدم-

 والمحالت المقاھي داخل البلوریة واألواني الكؤوس استعمال عدم-
 الواحد االستعمال ذات باألواني وتعویضھا للعموم المفتوحة

(jetables)  

 gel )  المطـــــــــــــــھر الســــــــــائل یرتوفــــــــــــــــــــ-
désinfectant)  و العمــــــــــــــلة لكــــافــــــــة الصابون و 

  .منتظمة بصفة الحرفاء

 المواد بیع محالت و المخابز أصحاب على یتعین :الثاني الفصل
 عارضة في وضعھ و الحرفاء متناول في الخبز ترك عدم الغذائیة
  . مباشرة لمسھ تجنبل خاصة

 المفتوحة التجاریة المحالت أصحاب على یتعین :الثالث الفصل
  :التالیة الوقائیة باإلجراءات التقید بالمدینة للعموم

I.الكبرى التجاریة للفضاءات بالنسبة :  

 مسافة احترام یضمن بما الفضاء خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  التباعد

 عند یدیھ تعقیم على حریف كل لوحم معقمة مادة توفیر ضرورة-
  .للفضاء الدخول

II.األخرى التجاریة للفضاءات بالنسبة :  

 بوضع وذلك محالتھم داخل االكتظاظ منع أصحابھا على یتعین-
  .المدخل عند حاجز

 مسافة احترام یضمن بما المحل خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  .التباعد
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 بالصف التزامھم عدم ةصور في بحاجیاتھم تزویدھم عن االمتناع-
  .واالكتظاظ

  . تداولھا عند النقود لتعقیم وسیلة وضع-

 للتتبعات نفسھ یعرض اإلجراءات لھذه مخالف كل :الرابع الفصل
  .العمل بھا الجاري القانونیة و اإلداریة

 ختمھ تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل :الخامس الفصل
  .وإمضائھ

 الشـــرطة مركز ورئیس العام كاتبال السیدان :السادس الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بھا البلدیة

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 ألغراض المعدة غیر التدلیك ومراكز الحمامات جمیع بغلق یتعلق

  .خرآ إشعار حین إلى عالجیة

 المعدة غیر التدلیك ومراكز الحمامات جمیع غلق یتم :األول الفصل
  .آخر إشعار حین إلى عالجیة ألغراض

 ختمھ تاریخ من التنفیذ حیز القرار ھذا یدخل :الثاني الفصل
  .وإمضائھ

 البلدیة الشـــرطة مركز ورئیس العام الكاتب السیدان :الثالث الفصل
          القرار ھذا ذبتنفی یخصھ فیما كل مكلفان بھا

  بلدیة رئیس 
  مرزوق  المنذر

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 عن الكبـــــــاالت لرفــــــع المستوجبة المعالیم بضبط یتعلق

  المخـــــــــالفة العربـــــــات

 الكبـــــــاالت ـعلرفـــــ المستوجبة المعالیم ضبط یتم :األول الفصل
 خدمات إســــــــــــداء عقد إطار في المخـــــــــالفة العربـــــــات عن
 بالطـــــــــریق الوقوف لعالمات المخالفة السیارات رفع

  :كالتالي المدینة داخل الكباالت ووضع العـــــــــــــــــــــام

  المالیة المعالیم الحالة

 السوق بمحیط السمك بیع شاحنات عن الحمراء الكباالت رفع
 و المركزیة السوق بمحیط الفوضویة التجارة شاحنات و المركزیة

  الوالیة مفترق إلى المركزي البنك مفترق من بورقیبة الحبیب بشارع

  الواحدة المخالفة عن دینارا 40

 التدخل بأماكن المركونة الشاحنات عن الصفراء الكباالت رفع
 استعصى والتي المخالفة والشاحنات یاراتالس رفع لخدمة بالنسبة
  رفعھا

  الواحدة المخالفة عن دینارا  20

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

  

  بلدیة رئیس
  مرزوق  المنذر

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

  بوحجر

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ بوحجر بلدیة رئیس من بقرار یتعلق
 سنة بعنوان بوحجر ببلدیة رئیس متصرف رتبة إلى بترقیة متعلق

2020.  

 أكتوبر 01 في مؤرخ بوحجر بلدیة رئیس من قرار بمقتضى
 بوحجر ببلدیة مستشار متصرف حفصیة نضال السید یرتقي 2020

 أكتوبر 01 من إبتداء وذلك بوحجر ببلدیة رئیس متصرف رتبة إلى
2020  

  بلدیة رئیس     
  المحمدي  الوھاب عبد

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

  المھدیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  المھدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   لدستورا على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 إلداریة،ا الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
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 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري سلكبال الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار علىو
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

   یلـــي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة موالیةال

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 (03) بثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل
  .خطط

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  ربوبك  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قـــــــــــرارمن
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
 وعلى الدستور على إطالعھا المھدیةبعد بلدیة رئیسة المھدیةإن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون
 ـدد112عـ القانون وعلى المحلیة عاتالجما بمجلة والمتعلق 2018

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة

 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ المرسوم وخاصة تممتھ أو
 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى. 2011 سبتمبر
 2020 لسنة ـدد115عـ األمر المھدیة،وعلى بلدیة بإحداث المتعلق
 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق فیفري 25 في المؤرخ
 األمر وعلى. العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ
 األمر بالبلدیات،وعلى والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط

 2020 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي
 بلدیة رئیسة قرار وعلى.وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق
 تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة
 األول الفصل یلـــي مـــا قـــرر.العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 الموالیة واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح :
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 الفصـــل.2020 سنة بعنوان مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2
 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل.واحدة

2020.  

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات یةالداخل المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ
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 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في مؤرخال 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

   یلـــي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  .(02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل

  .2020 أكتوبر 09 یوم رشحاتالت قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح
 لفائدة واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في

  ھدیةالم بلدیة

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قـــــــــــرارمن
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في مستشار
  المھدیة بلدیة لفائدة واألرشیف

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون لىوع
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد675عـ األمر وعلى
 في صرفینالمت بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة ـدد1036عـ باألمر وإتمامھ تنقیحھ تم كما واألرشیف الوثائق
 لسنة ـدد810عـ واألمر 1999 ماي 17 في المؤرخ 1999
  .2003 أفریل 7 في المؤرخ 2003

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  دیات،بالبل

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 في المتصرفین بسلك یفواألرش الوثائق في مستشار متصرف رتبة
  واألرشیف الوثائق

   یلـــي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في
  .2020 سنة بعنوان

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 فصـــلال
  .واحدة

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 بسلك مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
  المھدیة بلدیة ائدةلف العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك
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  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة انألعو العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة دد365عـ األمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة ـدد112عـ باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم ةوالترقی اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي كبسل مركزي محلل رتبة
  .العمومیة

   یلـــي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك
2020.  

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 لالفصـــ
  .واحدة

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري
  دیةالمھ

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد1569عـ األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة ـدد116عـ باألمر المتمم لإلدارة المعماریین
  2009 جانفي 21 في

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  ت،بالبلدیا

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

   یلـــي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المعماریین المھندسین بسلك رئیس

2020.  

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل
  .واحدة

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك تقنيال

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  یةالمھد بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة ـدد821عـ األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد1239عـ األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 رسیموالت والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/09/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك قنيالت بالسلك رئیس تقني رتبة

   یلـــي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات التقني

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل
  .واحدة

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

  المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 04/09/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قـــــــــــرارمن
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 المھدیةإن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول
 القانون وعلى الدستور على إطالعھا بعدالمھدیة بلدیة رئیسة

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي
 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق
 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي

 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة، الصبغة ذات یةالعموم
 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ المرسوم وخاصة تممتھ أو

 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى. 2011 سبتمبر
 1999 لسنة ـدد821عـ األمر المھدیة،وعلى بلدیة بإحداث المتعلق
 األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل 12 في المؤرخ
 جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص

 لسنة ـدد1239عـ األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
 ـدد291عـ األمر وعلى.2019 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019

 صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة
 الرئاسي األمر بلدیات،وعلىبال والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات

 المتعلق 2020 سبتمبر 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ
 المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى.وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 04/09/2020 في المؤرخ
 التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 یفتح : األول الفصل یلـــي مـــا قـــرر.العمومیة لإلدارات مشتركال
 مناظرة الموالیة واألیام 2020 نوفمبر 09 یوم المھدیة ببلدیة
 التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

 عدد حدد  : 2 الفصـــل.2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات
 یقع : 3 الفصـــل.واحدة (01) بخطة ورھاشغ سد المراد الخطط

  .2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات قائمة ختم

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة
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------------------  

  الزیت ساقیة

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
  الزیت ساقیة ببلدیة وتنسیق أزمة خلیة باحداث یتعلق

   الزیت ساقیة ببلدیة وتنسیق زمةأ خلیة أحدثت :األول الفصل

 والسیدات السادة من والتنسیق األزمة خلیة تتركب :الثاني الفصل
  :ذكرھم اآلتي

  البلدیة رئیس :العلــوش كمــال -               

  العامة االداریة الشؤون مدیرة : الشعري فاتن -               

   البلدیة رطةالش مركز رئیس : الصالحي حافظ -               

  البیئیة الشرطة مكتب رئیس :السعداوي یوسف -               

 رئیس مركزیة إدارة مدیر كاھیة : العقید دمحم -               
  النظافة مصلحة

 األساسیة للنقابة العام الكاتب : التریكي دمحم -               
  الزیت ساقیة بلدیة أعوان و لموظفي

  األنس البلدیة الدائرة رئیسة : االسعفي نجوة -               

  الدائرة متصرف :المجادي حسن -               

  بلدي مستشار : الرقیق أحمد  -               

  :في بالخصوص اللجنة ھذه مھمة تتمثل و  :الثالث الفصل

-كوفید" كورونا فیروس من وقایة برنامجة إعداد-              
  .الدلیل ھذا على باإلعتماد ةبالمؤسس خاص " 19

  تقییمھا و مراقبتھا و الصحیة اإلجراءات تطبیق على السھر-      

 و الخدمات ومسدي األعوان و الموظفین مع التواصل-     
  :المواطنین

 بفیروس اإلصابة أعراض من یشكو عامل كل على التنبیھ-  
  .عملھ مباشرة بعدم "19-كوفید"

 كل اجبار و العدوى خطر من الوقایة تإجراءا حول التواصل-    
  .الوقائیة التدابیر احترام على المواطنین و األعوان و الموظفین

 لتنسیق العملة ممثلي بین من "19-كوفید "مرجعي مسؤول تعیین-
  .الحضائر و بالورشات احترامھا و اتباعھا الواجب اإلجراءات

  .مخاوفھم و العمال تساؤالت إلى اإلستماع-

  إعالمھم یقع الخدمات مقدمي و المواطنین و للمزودین بالنسبة و- 
 إلى للدخول احترامھا الواجب الواقیة التدابیر و الصحیة القواعد حول

  .البلدي المستودع و باألنس الدائرة و البلدیة مقرات

 الشرطة مركز ورئیس العامة اإلداریة الشؤون مدیرة :الرابع الفصل
 كل القرار ھذا بتنفیذ مكلفون البیئیة الشرطة مكتب ورئیس البلدیة

  .یخصھ فیما

  بلدیة رئیس

  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 للترقیة بالملفات یةالداخل المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى
  البلدیات لفائدة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى

 المتوفر و رتبھم في المترسمون األول المھندسون أعاله الیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

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

    .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الرابع الفصل
 تسجل و االداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا أن

 المترشح الیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب ھذه
   : التالیة بالوثائق وبةمصح تكون و

  ،  ذاتیة سیرة-

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

 التي األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر-
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 دورات ندوات، محاضرات، ملتقیات، في المشاركة)المناظرة
 و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء وعند (...تكوینیة
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 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و المنشورات
  .المترشح الیھا ینتمي التي

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

 المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى  :السادس الفصل   
 لألنشطة تقییما (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد إسناد
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي

  : على باالعتماد المناظرة

  العمل نظیمت -

  الخدمة نوعیة -

  البحوث و التأطیر و التكوین أعمال -

  علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال -

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السابع الفصل
 ھذه تتولى و المحلیة الشــؤون وزیر مـن قــرار بمقتضى أعاله
   : بالخصوص اللجنة

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

 ملفات تقییم و دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط -
   المترشحین

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

  ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح -

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

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

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

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 و البلدیة رئیس قبل من العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
  .ةالمناظر لجنة من باقتراح

  بلدیة رئیس 
  العلوش  كمال

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق

 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل رتبة الى
  .البلدیات لفائدة العمومیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :لاألو الفصل
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل رتبة الى

 المتوفر و رتبھم في المترسمون المحللون أعاله الیھ المشار العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

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

    .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد    -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    - 

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    - 

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

   : التالیة

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

   . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على لطةالمس التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
 السنوات (05)الخمس خالل اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة ابقةالس األخیرة

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

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

 بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  :الخامس الفصل   
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم تاریخ
  .االرسال تاریخ معرفة على دلیال
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 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : صوصبالخ اللجنة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى  :السابع الفصل
 للمھام أدائھ یعبرعن (20)العشرین و (0)الصفر بین راوحیت

   .لعملھ أدائھ في اتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  حللمترش الرتبة في األقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

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

 السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح لسنة

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر رئیسال طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط -

 و تتالءم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20)العشرین و (0)لصفرا بین

 تقییـم أعاله الیھـا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسع الفصل
 ترتیب و القـرار ھــذا ألحكـام طبقـا علیھا المعروضة الملفات

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

 تكـون النقاط مـن المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت اذا و الرتبـة فـي ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم األولویة

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

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس 
  العلوش  كمال

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق

 العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى
  البلدیات لفائدة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول صلالف
 وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك بسلك متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى

 و رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله الیھ المشار
 ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم المتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الفصل
 مجموع من قلاأل على %35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین
     .سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین و أعاله

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  :الرابع صلالف       
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   : التالیة بالوثائق

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة یسرئ قبل من ممضى

   . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات نم نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
 القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
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 (05)للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات

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

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : بالخصوص اللجنة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى  :السابع الفصل
 للمھام أدائھ یعبرعن (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

   .لعملھ أدائھ في اتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة ألخیرةا السنوات (05)الخمس خالل

 السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح لسنة

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط -

 و تتالءم أخرى یسمقای اضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20)العشرین و (0)الصفر بین

 تقییـم أعاله الیھـا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسع الفصل
 ترتیب و القـرار ھــذا ألحكـام طبقـا علیھا المعروضة الملفات

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

 تكـون النقاط مـن المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 تعطى األقدمیة ھذه تساوت اذا و الرتبـة فـي ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم ةاألولوی

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

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس 
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلقب یتعلق

 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى
  .البلدیات لفائدة العمومیة

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
 ةالعمومی لإلدارات  المشترك االداري بالسلك بسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى

 و رتبھم في المترسمون المتصرفون أعاله الیھ المشار العمومیة
 ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم المتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في رتبةال

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح  :الثالث الفصل
 مجموع من األقل على %35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین
     .سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -

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

   : التالیة بالوثائق

  ،  ذاتیة سیرة-

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

 التي األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر-
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 دورات ندوات، محاضرات، ملتقیات، في المشاركة)المناظرة
 و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء وعند (...تكوینیة
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 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و المنشورات
  .المترشح الیھا ینتمي التي

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

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : بالخصوص اللجنة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقدیم المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى  :السابع الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باإلعتماد المناظرة فتح لسنة

   العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و التكوین أعمال-

   علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

  (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عددا المترشح الى یسند و

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

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

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

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

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس 
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم فیةكی بضبط بیتعلق یتعلق

 العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى
  .البلدیات لفائدة

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 المتوفر و رتبھم في المترسمون األول التقنییون أعاله الیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

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

     .سواھم دون المحلیة الجماعة الى

  : القرار ھذا یضبط و         

  ر،للتناظ المعروضة الخطط عدد   -                    

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -              

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -              

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

   : التالیة بالوثائق

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

   . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

  .تأدیبیة قوبةع أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

 (05)للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات

 المترشح یعده تقدیر ىأقص على صفحات عشر في تقریرنشاط-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا
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 بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  :الخامس الفصل   
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و رشحاتالت قائمة ختم تاریخ
  .االرسال تاریخ معرفة على دلیال

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم لالمخو المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات النظرفي -
  المناظرة في المشاركة

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى  :السابع الفصل
 لمھام أدائھ عن یعبر (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في اتقانھ و بعھدتھ نوطةالم

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین لةالرسك و التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل

 السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح لسنة

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط -

 و تتالءم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20)العشرین و (0)الصفر بین

 تقییم أعاله إلیھا المشار رةالمناظ لجنة تتولى : العاشر الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 أو مترشحان تحصل اذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود

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

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

  . المناظرة لجنة من

   البلدیة رئیس

   العلوش كمال

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 المتوفر و رتبھم في المترسمون األول التقنییون أعاله یھال المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

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

     .سواھم دون المحلیة الجماعة الى

  : القرار ھذا یضبط و         

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   - 

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ     - 

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -  

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

   : التالیة بالوثائق

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

   . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل بقةمطا نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

 (05)للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا تحصلالم
  .المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات
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 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في تقریرنشاط-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

 قریرالت ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

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

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : بالخصوص اللجنة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى  :السابع فصلال
 لمھام أدائھ عن یعبر (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في اتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

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

 السابقة األخیرة تالسنوا (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح لسنة

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط -

 و تتالءم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من ورةالمذك
  .(20)العشرین و (0)الصفر بین

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : العاشر الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 في و یھاعل المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 أو مترشحان تحصل اذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود

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

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

  . المناظرة لجنة من

   البلدیة رئیس

   العلوش كمال

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن نیمك :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى

 المتوفر و رتبھم في المترسمون األول التقنییون أعاله الیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

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

     .سواھم دون المحلیة الجماعة الى

  : القرار ھذا یضبط و         

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -                    

  الترشحات، قائمة غلق ختاری    -              

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -              

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

   : التالیة بالوثائق

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

   . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر بطالقرارالضا من لألصل مطابقة نسخة-
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
 القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
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 (05)للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات

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

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

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

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات النظرفي -
  ظرةالمنا في المشاركة

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى  :السابع الفصل
 لمھام أدائھ عن یعبر (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

  . لعملھ ائھأد في اتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من افیھم المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل

 السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح لسنة

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .هأعال 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط -

 و تتالءم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس كل الى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20)العشرین و (0)الصفر بین

 متقیی أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : العاشر الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

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

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

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

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

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

  لمحرصا

 یتعلق 2020 مارس 2  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 أو الخاص أو البلدي العمومي الملك لزمة منح معالیم قرار بتنقیح
  بھ االنتفاع أو إشغالھ

 القرار من األول الفصل من السابعة الفقرة تنقح  :األول الفصل
 بضبط المتعلق 2016 جویلیة 27 في المؤرخ 105 عدد البلدي

 بھ االنتفاع أو إشغالھ أو الخاص وأ العمومي البلدي الملك لزمة منح
  :یلي كما ذلك و

   المعالیمالتعریفة

IV- الخاص أو العمومي الجھوي أو البلدي الملك لزمة منح معالیم 
  بھ االنتفاع أو إشغالھ أو

  اللحم من كلغ /د 0,100الذبح معلوم -1

 التجھیزات استعمال عند إضافي كمعلوم اللحم من كلغ /د 0,020
  الدواب حفظ و اللحوم تصبیر و لطبخ المعدة

  اللحم من كلغ /د 0,050اللحوم على الصحیة المراقبة معلوم -2

 المقاھي أصحاب طرف من العام للطریق الوقتي اإلشغال معلوم-3
 منشأة إطار في نشاطا یتعاطى شخص كل و النصبات و المطاعم و

  الیوم في 2 م عن د 0,150قارة غیر

 الطریق في البضائع نقل أو شخاصاأل نقل عربات وقوف معلوم -4
  العام

 الجزء أو الیوم في العربة عن د 0,150األشخاص نقل عربات -
  الیوم من

 من الجزء أو الیوم في العربة عن د 0,500البضائع نقل عربات -
  الیوم

 عن د 0,300 و الیوم في العربة عن د 0,500األخرى العربات -
   الیوم من الجزء في العربة

  آلي بعداد المجھزة األماكن -

  الواحدة الساعة في العربة عن د 0,150
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  الساعة جزء عن د 0,075

  المھیأة األماكن و المآوي -

   الیوم في العربة عن د 0,600

  الیوم من الجزء عن د 0,400

 2 م عن د 1,000البناء حضائر إقامة عند العام الطریق إشغال -5
  الیوم في

  المدنیة الھندسة أشغال كلفة نم ? 5العام الطریق نحت أشغال -6

 الصبغة ذات اإلشھاریة اللوحات و الالفتات بواسطة اإلشھار -7
 أو المثبتة الالفتات و العارضات و الستائر و العالمات و التجاریة
 المحالت واجھات على و العام بالطریق المعلقة أو المنزلة أو البارزة
  المختلفة المھن و الصناعة و للتجارة المعدة

 د 30العمارات جدران أو المحالت على المثبتة العادیة الالفتات *
  السنة في المربع المتر عن

 عن د 35الجدران أو المحالت على المثبتة الضوئیة الالفتات *
  السنة في  المربع المتر

  السنة في المربع المتر عن د 100العام بالطریق المثبتة الالفتات  *

  السنة في المربع المتر عن د 50یةالقصدیر الدھنیة اللوحات *

  السنة في المربع المتر عن د 50 الملصقات *

 بالطریق Enseignes lumineuses الضوئیة العالمات *
  السنة في المربع المتر عن د 120العام

  السنة في المربع المتر عن د 10العام بالطریق المعلقة الالفتات*

  البحري العمومي الملك إشغال -8

 المربع المتر بحساب د 3,000شابھھا ما و الشمسیة اتالواقی -
  السنة في المستغل

 عن د 20,000لالستحمام بیوت أو كمشارب المستغلة الفضاءات -
  السنة في المربع المتر

  السنة في الواحد للقارب د 150,000شابھھا ما و القوارب -

   المربع المتر عن د 50,000بالمقابر التربات منح معلوم -9

 كل مكلفان بالمحرس المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب :2 صلالف
   : في المحرس القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

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

 یتعلق 2020 جوان 3  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا بضبط

  العامة النظافة و

 المذكور 2019 لسنة 42 عدد البلدي القرار ینقح :األول الفصل
  :یلي كما أعاله

 حفظ بتراتیب المتعلقة المخالفات و  الخطایا قیمة حددت :2 الفصل
  :یلي كما للبلدیة الراجعة بالمناطق مةالعا النظافة و الصحة

   الخطیة مقدار المخالفة

 433 عدد الحكومي األمر من 2 الفصل علیھا نص التي المخالفات
  2017 أفریل 10 في المؤرخ 2017 لسنة

 بقایا أو طعمة?ا فضالت صب أو ترك أو وضع أو إلقاء -1
 أشیاء أي أو كیاس?ا أو وراق?ا أو العلب أو القواریر أو السجائر

  دینار 40الخاصة، أو العمومیة ماكن?با طبیعتھا كانت مھما أخرى

 تستجیب ? أكیاس أو أوعیة في المنزلیة الفضالت وضع -2
  دینار 40البلدیة، قبل من لھا المحددة للمواصفات

 بأوعیة العمل بھا الجاري التراتیب تحجرھا مواد وضع -3
 أو البلوریة اتوالمصنوع السیارات كسوائل  المنزلیة الفضالت
 المصنوعات وكل سمنتیة?ا أو الخزفیة أو الخشبیة أو المعدنیة

  دینار 40طبیعتھا، كانت مھما خرى?ا

 قبل من لھا المحددة وقات?ا غیر في المنزلیة الفضالت إخراج -4
  دینار 40البلدیة،

 البلدیة قبل من  الموضوعة  المنزلیة  الفضالت  حاویات تحویل -5
  دینار 40لھا ددالمح الموقع من

 أشیاء أي أو المنزلیة الفضالت تفریغ أو ترك أو إلقاء أو وضع -6
  دینار 40لھا، المخصصة الحاویات خارج طبیعتھا كانت مھما أخرى

 لممارسة  المعدة  المحالت  أرصفة  أو  واجھات  تنظیف -7
 والمواد كانت  مھما  المھنیة  أو  الحرفیة  أو  التجاریة  نشطة?ا

 40البلدیة، قبل من لھا المحددة وقات?ا خارج ذلك في عملةالمست
  دینار

 إلقاء أو  باالسیجة أو بالشرفات  أو بالنوافذ شيء  أي عرض -8
 رائحة منھ تنبعث أو بالمارة، یضر أن شأنھ من منھا شيء أي

  دینار 40العامة، بالصحة مضرة أو مزعجة

 العمومیة النافورات  أو  المیاه  أحواض  أو  الحنفیات  استعمال -9
  دینار 40لھ، أعدت ما غیر في ومحیطھا

 أو المیاه بأحواض شيء أي تفریغ أو ترك أو إلقاء أو وضع -10
  دینار 40ومحیطھا، العمومیة النافورات

  دینار 40العمومیة، ماكن?با غسلھا أو السیارات إصالح -11

 أو رصفةبا المزروعة شجار?ا  تشذیب عملیة مخلفات وضع 12
 المخصصة غیر ماكن?ا في العمومیة بالساحات أو الطرقاتب

  دینار 40لھا،

  دینار 40.العمومیة ماكن?با البصاق -13

 433 عدد الحكومي األمر من 3 الفصل علیھا نص التي المخالفات
  2017 أفریل 10 في المؤرخ 2017 لسنة

 المیاه لتصریف الضروریة المعدات صیانة أو تركیز عدم -1
 مطار?ا  میاه  تصریف  أو  نابیب?ا  أو  المیازیبك المستعملة
  دینار 60.الھواء مكیفات میاه أو السطوح من المنحدرة
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 بمختلف  النفایات  نقل  عند  العمومیة  ماكن?ا  تلویث -2
  دینار 60أصنافھا،

  : بسبب فراد?ا راحة إزعاج أو البحر میاه أو الشواطئ تلویث -3

  طبیعتھا، كانت مھما أخرى أشیاء أي أو الجلود أو الصوف غسل ـ

 غیر  ماكن?با  وغیرھا  الفوضویة  والخیام  كشاك?ا  تركیز  ـ
  لذلك، المخصصة

  دینار 60.البحر میاه إلى إدخالھا أو الحیوانات جلب ـ

  دینار 60الحیوانات، بفضالت العمومیة ماكن?ا تلویث -4

 یرھاغ أو البناء مواد وضع بسبب مطار?ا میاه سیالن تعطیل -5
 بسبب أو الرصیف على أو عمومیة بطریق المشابھة الحواجز من

 قبل  من  المواد  من  بھا  وضع  ما  رفع  بعد  تنظیفھا  عدم
  دینار 60المختلفة، المؤسسات أو ت?المقاو أو المتساكنین

 الخاصة الخنادق  فروع  جھر  من  المستخرجة الفضالت نقل -6
 من لھا المحددة الصحیة للشروط  تستجیب  ?  وبكیفیة  أوعیة  في
  دینار 60البلدیة، قبل

 المخصصة غیر ماكن?با الحیوانات جثث ترك أو وضع أو إلقاء -7
  دینار 60البلدیة، قبل من لھا

 التجاریة نشطة?ا  لممارسة  المعدة  المحالت  فضالت  إخراج -8
 قبل من لھا المحددة وقات?ا غیر في المھنیة و الحرفیة أو

  دینار 60ة،البلدی

 بالحیوانات ن?والجو لھا المحددة المسالك بغیر العربات سیاقة -9
  دینار 60الحضریة، والمنتزھات العمومیة الحدائق داخل

 أو بالطرقات أو رصفة?با المزروعة شجار?ا تشذیب -10
  دینار 60البلدیة، من إذن دون العمومیة بالساحات

 والخاصة البلدیة قبل من المحددة الصحیة الشروط احترام عدم -11
 بفریق و بالتجھیزات والمتعلقة مھني أو حرفي أو تجاري نشاط بكل

 القیام أثناء والھندام الجسم نظافة و سالمة حیث من العمل
  دینار 60بالعمل،

  دینار 60بالعمارات، المشتركة جزاء?ا وتنظیف صیانة عدم -12

 رخصالم الدواب ومرابط اإلسطبالت وتنظیم صیانة عدم -13
  دینار 60فیھا،

  دینار 60.العمومیة نكامب التبول -14

 التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا قیمة حددت :3 الفصل
  :یلي كما العامة النظافة و الصحة لحفظ الخصوصیة

   الخطیة مقدار الجنحة

 والمتأتیة المنزلیة للفضالت المشابھة للفضالت العشوائي اإللقاء -1
 األنشطة لممارسة المعدة والمحالت آتوالمنش المؤسسات من

 تستجیب ال أوعیة في وضعھا أو السیاحیة أو الحرفیة أو التجاریة

 المخصصة غیر األماكن في أو البلدیة قبل من المحددة للمواصفات
  د 500.لھا

 جراء من العمومیة الساحات أو الطرقات أو األرصفة تلویث -2
 األنشطة لممارسة معدةال المحالت من المستعملة المیاه تصریف
  د 300.اإلداریة أو للسكنى المعدة أو الحرفیة أو التجاریة

 وسائل مختلف ھیاكل أو بھا االنتفاع زال معدات أو أثاث ترك -3
 أو العمومیة الحدائق أو بالساحات أو بالطرقات أو باألرصفة النقل

 500.والشواطئ واألودیة المیاه بمجاري أو المبنیة غیر باألراضي
  د

 باألماكن حجمھا كان مھما والحدائق البناء وفضالت األتربة إلقاء -4
  د 500.البلدیة قبل من لھا المخصصة غیر

 في الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت أو الحاویات إتالف -5
  د 500.العمومیة األماكن

 فیھا المتصرف أو مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض تنظیف عدم -6
  د 300.الحال حسب

 المحدد األجل في مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض تسییج عدم -7
 أنھا تبین إذا بالتسییج اإللزامي بالقرار أو البناء رخصة بقرار

  .للفضالت مصبا أصبحت

 الترخیص معالیم المخالف تحمل مع اإللزامي التسییج قرار ویصدر
  د 300.اإللزامي التسییج قرار لتنفیذ الموجبة البناء في

 یتسبب مما السكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة الحیوانات بیةتر -8
 اإلضرار أو العموم أو األجوار راحة وإزعاج الحشرات تكاثر في
  .بھم

 وتأثیرھما المستغلة المساحة وأھمیة الحیوانات عدد ذلك في ویراعى
  د 300.البیئي الوضع على

 محالتال داخل الصحیة المركبات وتنظیف وصیانة توفیر عدم -9
 المحددة الصحیة للشروط طبقا الحرفیة أو التجاریة األنشطة لممارسة

 في غلقھا تعمد أو أخرى أغراض في استغاللھا أو البلدیة قبل من
  د 500.المذكورة المحالت مرتادي وجھ

 للعموم المفتوحة بالمحالت الصحیة الشروط احترام عدم -10
 الحالقة وقاعات ماتوالحما بالنزل المسداة بالخدمات والمتعلقة
  د 500.وغیرھا األفراح وقاعات التمسید و والتجمیل

 المفتوحة المحالت داخل للغرض مھیأة حاویات تخصیص عدم -11
  د 500.وغیرھا والنزل والمطاعم كالمقاھي للعموم

 في أو بوسائل الغذائیة المواد خزن أو بیع أو عرض أو نقل -12
 یقع و  .البلدیة قبل من حددةالم الصحیة للشروط تستجیب ال ظروف

  د 1000.البلدیة رئیس من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز اإلذن

 المنتزھات أو الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار -13
  د 500.الخضراء المناطق أو العمومیة
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 المنتزھات أو الحدائق داخل المزروعة المساحات استعمال -14
 غیره أو صناعي أو تجاري لنشاط الخضراء المناطق أو العمومیة

  د 500.المزروعات وإتالف حرق في التسبب أو ترخیص دون

 من المتأتي الضوضاء أو الضجیج من نوع أي إحداث -15
 المنتصبة الحرفیة أو التجاریة األنشطة لممارسة المعدة المحالت

 قاعات من أو للسكنى المعدة المحالت من أو السكنیة بالتجمعات
  د 300.البلدیة قبل من المحددة األوقات غیر في فراحاأل

  د 300.أنواعھا بمختلف الفضالت حرق -16

 لممارسة المعدة بالمحالت للمداخن الصحیة الشروط توفر عدم -17
 فقدانھا أو وغیرھا والحمامات كالمطاعم الحرفیة أو التجاریة األنشطة

  د  500.بھا خلل وجود أو

 أو صناعیة أنشطة من كریھة وائحر انبعاث في التسبب -18
  د 500.غیرھا

  د 300.البالوعات أغطیة إزالة -19

 أو المستعملة المیاه أو الشرب میاه تصریف بقنوات اإلضرار -20
  د 500.األمطار میاه

  د 500.واألودیة المیاه بمجاري الفضالت رمي -21

 یةالحضر الجمالیة على للمحافظة الالزمة التدابیر احترام عدم -22
 الفضاءات و والساحات بالشوارع البناء تراتیب و والبیئیة والعمرانیة

  د 500.والخاصة العمومیة

 و للطرقات العمومي بالملك الفوضوي االنتصاب -23
  د 300.ارتفقاتھ

 رئیس و بالمحرس المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب :4 الفصل
 اعوان و البلدي الحرس مركز رئیس و البلدیة الشرطة مركز

 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المحرس ببلدیة البیئیة الشرطة
  القرار

   ...................... : في المحرس

  بلدیة رئیس 
  شنیور  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من  ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  2020 سنة بعنوان

 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :وحید فصل
  :التالي الجدول بیانات حسب

  :األولى الوحدة ضمن (1  

 صنف إلى ترقیتھم المراد العملة عدد االختصاص الصنف الوحدة
  باالختیار أعلى

  0-الثاني األولىالصنف الوحدة

  0-الثالث الصنف

  :الثانیة الوحدة ضمن (2  

 العملة ترقیتھماالختصاصعدد المزمع للعملة الجملي الوحدةالصنفالعدد
   مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد

  باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(% 50)

(50 %)  

  11-2الرابع الثانیةالصنف الوحدة

  32-5 الخامس الصنف

  33-6السادس الصنف

  11-2السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن (3  

 عدد االختصاص ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد لصنفا الوحدة
   مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة

  باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(% 50)

(50 %)  

  10-1الثامن الصنف الثالثة الوحدة

  ----التاسع الصنف

  ----العاشر الصنف

   : في المحرس

                          المالیة قابض  تأشیرة
  بلدیة رئیس

  شنیور  دمحم
  

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

 بفتح یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  . مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان

 العملة ةلترقی مھني امتحان المحرس ببلدیة یفتح : األول الفصل _
 الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  : التالي

  الثانیة الوحدة ضمن -

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  المھني االمتحان طریق

   01الرابع  الصنف
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  03الخامس الصنف

  03السادس الصنف

  01السابع الصنف

  01الثامن الصنف

 یوم المحرس ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : 2 الفصل _
  .الموالیة واألیام 2020 دیسمبر 30 الخمیس

 نوفمبر 30 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل _
2020 .  

  لدیةب رئیس
  شنیور  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة

  . 2020 سنة بعنوان المحرس بلدیة لفائدة مباشرة أعلى

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل _  
  : السادة من المحرس ببلدیة مباشرة أعلى صنف إل صنف

  رئیس : البلدیة رئیس *

                          للبلدیة العام الكاتب الجربوعي الساسي *
  عضو :         

           المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة الغریبي إبراھیم *
  عضو :  

  عضو : الفنیة الشؤون مدیر كاھیة سعد بلحاج الرؤوف عبد *

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل _
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

   . اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

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

  قرمدة

 یتعلق 2020 جوان 22  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
  قرمدة ببلدیة الوظیفیة الخطط ضبط بقرار

  قرمدة ببلدیة لوظیفیةا الخطط بضبط یتعلق  قرار

   قرمدة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد  

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 98 عدد بالمرسوم والمنقح

2011 .  

 أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 561 عدد األمر وعلى
    . قرمدة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  ماي 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر على و
 بالبلدیات إحداثھا الممكن الوظیفیة الخطط بضبط المتعلق 1989

 ماي 2 في المؤرخ 2000 لسنة 912 عدد باألمر تنقیحھ تم والذي
 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد واألمر 2000
2000.  

 نوفمبر 28 في المؤرخ 1990 لسنة 1967 عدد األمر وعلى
 والجھویة الخارجیة للمصالح ظیفیةالو الخطط بنیابة المتعلق 1990
  .الوزارات لمختلف بالنظر الراجعة

 المؤرخ والمالیة التخطیط ووزیر الداخلیة وزیر السیدین قرار على و
 الوظیفیة الخطط أنواع بضبط المتعلق 1989 سبتمبر 19 في

 في المؤرخ بالقرار تنقیحھ تم والذي بلدیة كل في إحداثھا الممكن
  . 2000 أوت 26

 المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور على و
 النموذجیة الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992 أوت 26 في

  . البلدیة لإلدارات

 المؤرخ 75 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور على و
 واإلحاطة المواطنین بقبول العنایة حول  1992 نوفمبر 9 في

  . شكایاتھم ةومتابع بمشاغلھم

 جوان 10 في المؤرخ 37 عدد الداخلیة وزیر السید منشور على و
 للبلدیات الھیكلیة بالتنظیمات اإلعالمیة وحدات إحداث حول 2002

.  

 2018 مارس 30 في المــؤّرخ دد98عـ البلدي القرار وعلى
 المحلیة والتنمیة الداخلیة وزیر السیدین طرف من علیھ والمصادق

 الخطط بضبط المتعلق 2018 جوان 26 بتاریخ ةالمالی ووزیر
  .قرمدة ببلدیة المحدثة الوظیفیة

 2020 ماي 30 في المنعقدة البلدي المجلس مداولة على بناء و
  .للبلدیة الھیكلي التنظیم تنقیح حول

  : یلي ما قرر

 مارس 30 في المؤرخ 97 رقم البلدي القرار یلغى :األول الفصل
 والتنمیة الداخلیة وزیر السیدین رفط من علیھ والمصادق 2018

 بضبط المتعلق 2018 جوان 26 بتاریخ المالیة ووزیر المحلیة
  .قرمدة ببلدیة المحدثة الوظیفیة الخطط

   :  التالیة الوظیفیة الخطط قرمدة ببلدیة أحدثت : الثاني الفصل
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   .عام كاتب -

  .الفنیة الشؤون عام مدیر -

  .ةوالمالی اإلداریة الشؤون مدیر -

  والمحیط النظافة مدیر -

  والتھیئة األشغال مدیر -

  التصرف مراقبة مدیر -

  . البیئیة الشرطة قسم -

  واإلعالمیة التنظیم مدیر كاھیة -

  الصحیة والمراقبة االقتصادیة الشؤون مدیر كاھیة -

  . والعقاریة القانونیة الشؤون مدیر كاھیة -

  .البشریة الموارد في التصرف مدیر كاھیة -

  المالیة مدیر كاھیة -

   النظافة مدیر كاھیة -

  الخضراء والمناطق الریاضیة التجھیزات مدیر كاھیة -

  . والصیانة األشغال  مدیر كاھیة -

  .والتعمیر التھیئة مدیر كاھیة -

  . واألرشیف واإلعالمیة التنظیم مصلحة رئیس  -

  .واالتصال اإلعالم مصلحة رئیس -

   .صادیةاالقت الشؤون مصلحة رئیس -

  الصحیة الشؤون مصلحة رئیس -

 القانونیة والشؤون البلدي والملك النزاعات مصلحة رئیس -
   .والعقاریة

  .المدنیة الحالة مصلحة رئیس -

  .البشریة الموارد في التصرف مصلحة رئیس -

   .والتأجیر التكوین مصلحة رئیس  -

  .واالستخالص المحلیة الجبایة مصلحة رئیس -

  .الحسابیات مصلحة رئیس -

  .الصفقات مصلحة رئیس -

  . والتزود المغازة مصلحة رئیس -

  . واالجتماعیة الثقافیة الشؤون مصلحة رئیس -

  .العامة النظافة مصلحة رئیس -

  .النقل ووسائل والمعدات المستودع في التصرف مصلحة رئیس -

  . الریاضیة التجھیزات مصلحة رئیس -

  .الخضراء المناطق مصلحة رئیس -

   .الجدیدة األشغال مصلحة رئیس -

  . العامة الصیانة مصلحة رئیس -

  .العمرانیة التراخیص مصلحة رئیس -

  .والدراسات والتعمیر التھیئة مصلحة رئیس -

  . المجلس شؤون مصلحة رئیس -

   . المواطن مع العالقة مكتب -

  . المركزي الضبط مكتب -

  . القرار ھذا بتنفیذ  كلفم قرمدة لبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عزیز بو  آمنة

  

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

 یتعلق 2020 ماي 12  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  مقبرة احداث بقرار

  مقبرة بإحداث یتعلّــق    قرار

  اطالعـھ بعد قرمدة بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلّق 2018

 فیفري 25 في المؤّرخ 1997 لسنة 12 عدد القانون وعلى
  .الدفن وأماكن بالمقابر المتعلّق 1997

 والمتعلّق 1985 أفریل 6 في المؤّرخ 561 عدد األمر وعلى
  .قرمدة بلدیـة بإحداث

 جویلیة 7 في المؤّرخ 1997 لسنة 1326 عدد األمر وعلى
 وتراتیب الدفن تراتیب وبضبط القبور إعداد بكیفیة المتعلّقو 1997

  .أوالجثث الرفات إخراج

 نوفمبر 3 فى المؤّرخ 86 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
  .بھا الدفن عملیات وتنظیم بالمقابر بالعنایة المتعلّق 1997

 لسنة األولى العادیـة دورتھ خالل البلدي المجلس مداولـة وعلى
 مقبرة إحداث حول 2020 مارس 01 بتـاریخ المنعقدة 2020

  .15 كلم قرمدة بطریق الكائن البلدي بالعقار

  یلي مــا قـّرر

 تبلغ 15 كلم قرمدة بطریق بلدیة مقبرة تحدث : األول الفصل
  .²م 20808 الجملیة مساحتھا

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیة العام الكاتب :    2 الفصل

                          
  بلدیة رئیس 

  عزیز بو  آمنة


