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 المحلیة الجماعات
 االنف حمام

 ...........................................خطأ بإصالح یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بوزلفة منزل

 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج باالختبارات مھني امتحان بفتح یتعلق  2020 جویلیة 10 فیفي

 ............................بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة   العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 التـقني بالسلك  أول تــقـني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق جویلیة 17 في
 ...................................................2020 سنة نوانبع بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بالسلك   متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلیة 17 في

 ........................................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك  أول تقـني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 17 في
 .............................................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بالسلك  تــقـني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق2020 جویلیة 17 في

 ..........................................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التـقني
 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 17 في
 .............................................2020 سنة بعنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات المشترك

 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 17 في

 .............................................................2020 ةسن بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق 2020 جویلیة 17في
  ..............................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا

 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى رقیةللت بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 جویلیة 13 في

 .............................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات المشترك
 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك  تقـني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق2020 ویلیةج 17في
 .........................................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات

 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
  مساعد متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلیة 13 في

  ..............................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد رارق

 المنتمین العملة إلدماج  باالختبارات المھني االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جویلیة 10 في
 بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف

 الحمامات
 اختبابرات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 ................................................والثانیة األوبى المجموعة عملة النتداب التعاقد طریق عن مھنیة وامتحانات
 لخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد رارق

  .........................................متعاقدین عملة النتداب الھنیین واالمتحان اإلختبار طریق عن شغورھا سد المراد
   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط راربق یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ......................................................................تصرف كاتب رتبة الى بالملفات للترقیة بالملفات الداخلیة
   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ...................................................................مستشار متصرف رتبة الى بالملفات للترقیة الملفاتب الداخلیة
 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 ........................................................................................مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 علوش دار

 األولى اإلستثنائیة الدورة جلسة بمحضر یتعلق 2020 جوان 29  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت
 ............................................................................................................2020 لسنة البلدي للمجلس

 باجة
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 رسبتمب 27في مؤرخ 2020 لسنة 3 عدد قرار

 .......2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك وقتیین متصرفین إلنتداب بالملفات
 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ...............2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك وقتیین تقنیین إلنتداب
 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار علقیت 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 ........2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك وقتیین متصرفین إلنتداب
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 إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020لسنة  6 عدد قرار
  ......2020  سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك وقتیین مساعدین متصرفین

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك وقتیین مساعدین متصرفین إلنتداب بالملفات الخارجیة

 ...............................................................................................................2020 سنة بعنوان  باجة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 لفائدة وقتي عون بصفة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس إلنتداب بالملفات الخارجیة
 .........................................................................................................2020 سنة بعنوان جةبا بلدیة
 بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ............................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة عون بصفة أول معماري مھندس إلنتداب
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك وقتیین تقنیین إلنتداب بالملفات الخارجیة
2020....................................................................................................................................... 

 سوسة حمام
 اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 .............................................إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
 المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 .........................................................................................تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف
 بةرت إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

 ..........................................................................................المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 ....................................................................................................................2020 أوت 12 یوم

 إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 ................................................................................................................................أعلى صنف
 اإلمتحان تنظیم رنامجب و كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 .....................................................تقني عون رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

 .................................................................................................................................تقني مساعد
 المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار

 ...........................................................................................تصرف كاتب رتبة في 9 و 8 لألصناف
 المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 ..............................................................................................استقبال عون رتبة في 4 و 3 للصنفین
 رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 ..............................................................................................المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 االمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار

 ......................................................تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
 المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار

 .....................................................................................إدارة مستكتب رتبة في 7و 6 و 5 لألصناف
 االمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار

 .....................المشترك  اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في 4 و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 ........................................................................المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة
 أكودة

 الخاصة الوقائیة باإلجراءات یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ....................................................................................................كورونا سفیرو لمجابھة نشاط بكل
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 لمجابھة األسبوعیة السوق بغلق یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ............................................................................................................................كورونا فیروس

 الزھور
 ....................................امضاء بتقویض یتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 زرمدین
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یةكیف بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة یةللترق

 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

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

 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري للسلك اإلستثنائیة الترقیة إطار في بالملفات داخلیة المناظرة طریق عن شغورھا

  .................................................................................2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة لعمومیةا
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

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

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 .................................................................................................................................2020 سنة
 للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فمتصر رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 .................................................................................................................................2020 سنة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

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

 حیاة منزل
 بالملفات االستثنائیة للترقیة الداخلیة بمناظرة یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ................................................................................................................رئیس متصرف رتبة إلى

 بومرداس
  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  بالسلك  أول رئیس تقني  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة
 ....................................................................................................................................بومرداس

  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  السلكب  أول رئیس تقني  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة

 ...................................................................................................................................بومرداس
 بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 بعنوان مرداسبو بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  بالسلك  أول  رئیس تقني  رتبة إلى  للترقیة 
 .............................................................................................................................. 2020 سنة
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 بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك   رئیس متصرف  رتبة إلى  للترقیة 

 .................................................................................................................... 2020 سنة بعنوان
  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك  رئیس متصرف  رتبة إلى  للترقیة  تبالملفا  الداخلیة
 . ..........................................................................................................................بومرداس بلدیة

 شاكر منزل
 لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق ربقرا یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 .............................................................. 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة
 المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 ..........................2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة
 الخارجیة المناظـــرة بإلغاء یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

 منزل بلدیة لفائدة (میكانیك اختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات
 ........................................................................................................... 2020 سنة بعنوان شاكر
 الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 بتمبرس 27  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 ........شاكر منزل بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
 خارجیة مناظـــرة بفتح یتعلق  بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك قنيت النتداب باالختبارات
 ............................................................................................................. 2020 سنة بعنوان شاكر
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 لفائدة (مدنیة ھندسة اختصاص) العمومیة داراتلإل المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة
 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  االنف حمام

 یتعلق 2020 جویلة 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  خطأ بإصالح

  خطأ إصالح

  2020 لسنة 04عدد بالقرار

  2020 لسنة 05عدد بالقرار  و

 الثالثاء لیوم 62 عدد المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة الصادران
  2020 سبتمبر 15

  :الخطأ بیان 

  : 2020 لسنة 04عدد بالقــرار 

 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصــــــــــل  
  للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

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

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصــــــــــل
  .(01) واحدة

 أكتوبر 16 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـــــــــل
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة لقرارا ھذا ینشر : الرابع الفصــــــــــل
  .المحلیة

  : الصواب بیان

  : 2020 لسنة 04عدد بالقــرار

 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصــــــــــل   
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك نيالتق بالسلك تقني رتبة إلى 
  .2020 سنة

 بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصــــــــــل
 (02)  

 أكتوبر 16 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصــــــــــل 
2020.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصــــــــــل
  .المحلیة

  :الخطا بیان

  : 2020 لسنة 05عدد بالقــرار

 2020 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصل   
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

2019.  

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

  .2020 أكتوبر 16 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .المحلیة

  : الصواب بیان

  : 2020 لسنة 05عدد بالقــرار

 2020 نوفمبر 16 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول فصلال   
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

2019.  

 بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(02).  

  .2020 أكتوبر 16 یوم الترشحات قائمة ختمت : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

  بوزلفة منزل

 یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 جویلیة 10 فیفي مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 العملة إلدماج باالختبارات مھني امتحان بفتح یتعلق  2020
 التقني بالسلك تقني عون رتبة في  7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین
  بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة   العمومیة لإلدارات المشترك

  الدســتــور على االطــالع بعـد
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 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  المحلیة الجماعات بمجلة تعلقالم 2018

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد االمر على و
 إطارات ضمن العملة ادماج شروط بضبط المتعلق و 1985
  . الموظفین

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص األساسي امالنظ بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسـسات و المحلیة الجماعات

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و  االنتداب الیات و صیغ بضبط لمتعلقا 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

 لسنة بوزلفة منزل بلدیة بمیزانیة المرصودة اداتاالعتم على و
2020 .  

  یـلـي مـا قــّرر

 بوزلفة منزل ببلدیة باالختبارات مھني امتحان یفتح : األول الفصل
 تقني عون رتبة في 7و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 االثنیـن یوم  بالبلدیة لإلدماج المھني االمتحان یجرى : 3 الفصل
  .الموالیة األیام و 2020 نوفمبر 02

 أكتوبر 02 الجـمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 4 الفصل
2020.  

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة لقرارا ھذا ینشر : 5 الفصل
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع

  بلدیة رئیس  
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 یتعلق جویلیة 17 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة ظرةالمنا تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التـقني بالسلك  أول تــقـني
  2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل

    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدستـور على االطــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي وصالنص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في  المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و  
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و  االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و       
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط

  یـلـي مـا قــّرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تــقني

  .رالقرا ھذا
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 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل
 ـونالتقـنی أعاله الیھ المشار المشترك التقني بالسلك أول تقـني رتبة

 أقدمیة سنوات خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :  3 الفصل
 الراجعین االعوان لفائدة و بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون الیھا بالنظر

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل    
 (الضبط مكتب ) بوزلفة منزل بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  .ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .العمومیة الوظیفة في المترشح انتداب قرار من األصل طبق نسخة ـ

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ ـ
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة ألخیرةا سنوات

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ
  . اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض

 هأعال الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر السید من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 المخول المترشحین قائمة اقتراح و فرزھا و الترشحات في النظر ـ
  .(فرز محضر ) المشاركة حق لھم

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

    (الناجحین قائمة ) نھائیا مقبولینال المترشحین قائمة اقتراح ـ

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في اتقانھ و

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل     
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة فاتالمل تقییم

  للمترشح العامة االقدمیة ـ

  للمترشح الرتبة في االقدمیة ـ

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد ـ

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص او المنتمین الرسكلة او التكوین ـ
  .تقني رتبة في التسمیة

  .المواظبة و السیرة ـ

 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد ـ
  .السادس

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة 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
  .العشرین و الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حال في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة
 اقدمیتھم تساوت اذا و   الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل   
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : : 10 الفصل   
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 2020 جویلیة 17 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   متصرف
  2020 سنة بعنوان بوزلفة نزلم
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    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدستـور على االطــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .زلفةبو منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 ددع الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

  یـلـي مـا قــّرر

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

  .القرار ھذا

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل
 أعاله الیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك رفمتص رتبة

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات خمس

  .الترشحات

 أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :  3 الفصل
 الراجعین االعوان لفائدة و بوزلفة لمنز بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون الیھا بالنظر

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 ان أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 (الضبط مكتب ) بوزلفة منزل دیةبل لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  .ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .العمومیة ظیفةالو في المترشح انتداب قرار من األصل طبق نسخة ـ

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ ـ
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ
  . اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

   الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 لفصلا    
  .المحلیة الشؤون وزیر السید من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 المخول المترشحین قائمة اقتراح و فرزھا و الترشحات في النظر ـ
  .(فرز محضر ) المشاركة حق لھم

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

    (الناجحین قائمة ) نھائیا المقبولین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في اتقانھ و

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة االقدمیة ـ

  للمترشح الرتبة في االقدمیة ـ

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد ـ
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 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص او المنتمین الرسكلة او التكوین ـ
  .مساعد متصرف رتبة في لتسمیةا

  .المواظبة و السیرة ـ

 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد ـ
  .السادس

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

 یتراوح عدد مقیاس كل الى دیسن و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .العشرین و الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حال في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة
 اقدمیتھم تساوت اذا و الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : : 10 الفصل   
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 2020 جویلیة 17 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
  أول تقـني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني سلكبال
  2020 سنة بعـنوان

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

 عدد المرسوم خاصة و   تمتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 و   االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .تبالبلدیا الترسیم و الترقیة

 المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و       
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط

 جویلیة 17 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تـقني رتبة
  .2020 سنة

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر 16 االثنین
 لإلدارات المشترك التـقـني بالسلك أول تـقـني رتبة الى للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       
  .واحـدة

 16 الجـمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020 أكتوبر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 5 الفصل       
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 لةجوی 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 جویلیة 17 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق2020
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 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التـقني بالسلك  تــقـني رتبة الى
  2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة

    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدستـور على االطــالع بعد       

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام  بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة لمؤسساتا و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في  المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و  
  . لفةبوز بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و       
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بطبض

  یـلـي مـا قــّرر

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

 بالملفات خلیةالدا للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل       
 أعاله الیھ المشار المشترك التقني بالسلك تقـني رتبة الى للترقیة

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقـنیون المساعدون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات خمس

  .الترشحات

 أعاله یھاال المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :  3 الفصل     
 الراجعین االعوان لفائدة و بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون الیھا بالنظر

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 الهأع الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل    
 (الضبط مكتب ) بوزلفة منزل بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  .وبھین من او اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا      

  .العمومیة الوظیفة في المترشح انتداب قرار من األصل طبق نسخة ـ

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات متعلقةال القرارات من نسخ ـ
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ
  . اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر السید من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 المخول المترشحین قائمة اقتراح و فرزھا و الترشحات في النظر ـ
  .(فرز محضر ) اركةالمش حق لھم

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

    (الناجحین قائمة ) نھائیا المقبولین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل    
 بعھدتھ منوطةال للمھام أدائھ عن یعبر العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في اتقانھ و

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل     
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  للمترشح العامة االقدمیة ـ

  للمترشح الرتبة في االقدمیة ـ

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد ـ
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 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص او المنتمین رسكلةال او التكوین ـ
  .تقني مساعد رتبة في التسمیة

  .المواظبة و السیرة ـ

 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد ـ
  .السادس

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس لخاصةا الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

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

 تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل    
 المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حال في و یھاعل المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت اذا و  الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى اقدمیتھم

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل   
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشری : : 10 الفصل   
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 2020 جویلیة 17 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
  تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن بفتح یتعلق

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

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن     

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

 عدد المرسوم صةخا و  تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 و   االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 المؤرخ 14 عدد المحلیة لشؤونا وزیر السید منشور على و       
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط

 جویلیة 17 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 الى لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

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

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
   2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم ھالفائدت و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر 16 االثنین
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 بخطـة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       
  . واحـدة

 16 الجـمعة یوم اتالترشح قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020 أكتوبر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 5 الفصل       
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

  ............................. : في بوزلفة منزل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في رخمؤ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 2020 جویلیة 17 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  2020 سنة بعـنوان

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن
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  الدســتــور على االطــالع بعـد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و  االنتداب الیات و یغص بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

 جویلیة 17 في المؤرخ بوزلفة لمنز بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و
  . 2020 ةلسن بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 16 االثنین یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

  . واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 أكتوبر 16 الجـمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
2020.  

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 2020 جویلیة 17في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة انبعنو بوزلفة منزل بلدیة لفائدة

    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدستـور على االطــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد مراال على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
              االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و  

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

  یـلـي مـا قــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل
 أعاله الیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب ةرتب

 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون اإلدارة مستكتبو
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :  3 الفصل     
 الراجعین االعوان لفائدة و بوزلفة منزل ةبلدی رئیس من بقرار

  . سواھم دون الیھا بالنظر
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   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل    
 (الضبط مكتب ) بوزلفة منزل بلدیة دىل ترشحھم مطالب یودعوا ان

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  .ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .العمومیة الوظیفة في المترشح انتداب قرار من األصل طبق نسخة ـ

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ ـ
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري ملفال

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ
  . اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

   الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر السید من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 المخول المترشحین قائمة اقتراح و فرزھا و الترشحات في النظر ـ
  .(فرز محضر )المشاركة حق لھم

 في المحددة للمقاییس طبقا حینالمترش ترتیب و الملفات تقییم ـ
  .الغرض

    (الناجحین قائمة ) نھائیا المقبولین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل    
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في اتقانھ و

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل     
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  للمترشح العامة االقدمیة ـ

  للمترشح الرتبة في االقدمیة ـ

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد ـ

 ذمن اإلدارة قبل من فیھما المرخص او المنتمین الرسكلة او التكوین ـ
  .إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  .المواظبة و السیرة ـ

 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد ـ
  .السادس

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة 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
  .العشرین و الصفر بین

 تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل    
 المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حال في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 تساوت اذا و  الرتبة في ةاالقدمی حسب األولویة تعطى التساوي
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى اقدمیتھم

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل   
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : : 10 الفصل   
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و یةالمحل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 2020 جویلیة 13 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 اعدمس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 منزل بلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 
  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

 عدد المرسوم خاصة و  تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 متعلقال 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و   االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة متعلقال 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

 جویلیة 13 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 16 االثنین یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة یةالموال األیام و 2020 نوفمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان

  . واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 أكتوبر 16 الجـمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
2020.  

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع

  بلدیة رئیس 
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 جویلیة 17في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

  تقـني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق2020
 منزل بلدیة لفائدة    العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد

 ايم 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

 عدد سومالمر خاصة و  تممتھ أو  نقحتھ التي  النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ طبضب المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

 جویلیة 13 في المؤرخ بوزلفة نزلم بلدیة رئیس قرار على و
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تـقني رتبة
2020.  

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 نةلس بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر 16 االثنین
 العمومیة لإلدارات المشترك التـقـني بالسلك تـقـني رتبة الى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان

  . واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 أكتوبر 16 الجـمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
2020.  



  69عــــــدد   2020أكتوبر  9 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   4554صفحــة 

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 2020 جویلیة 13 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

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

    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدستـور على االطــالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي امالنظ  بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 و  االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات لترسیما و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

  یـلـي مـا قــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل
 أعاله الیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التصرف كتبة

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :  3 الفصل     
 الراجعین االعوان لفائدة و بوزلفة زلمن بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون الیھا بالنظر

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

 أعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل    
 (الضبط مكتب ) بوزلفة منزل لدیةب لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  .ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .العمومیة وظیفةال في المترشح انتداب قرار من األصل طبق نسخة ـ

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ ـ
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ
  . اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

   الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر السید من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 المخول المترشحین قائمة اقتراح و فرزھا و الترشحات في النظر ـ
  .(فرز محضر ) المشاركة حق لھم

 في المحددة للمقاییس طبقا نالمترشحی ترتیب و الملفات تقییم ـ
  .الغرض
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    (الناجحین قائمة ) نھائیا المقبولین المترشحین قائمة اقتراح ـ

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في اتقانھ و

 تقییم أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة االقدمیة ـ

  للمترشح الرتبة في االقدمیة ـ

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد ـ

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص او المنتمین الرسكلة او التكوین ـ
  .تصرف كاتب رتبة في التسمیة

  .المواظبة و السیرة ـ

 بالفصل الیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد ـ
  .السادس

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة 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
  .العشرین و الصفر بین

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حال في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة
 اقدمیتھم تساوت اذا و  الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى
   .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا

  .المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : 10 الفصل
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني لموقعا و

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 9  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 2020 جویلیة 10 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
  باالختبارات المھني االمتحان برنامج و تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
  بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

    : بوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدستـور على االطــالع بعد       

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد االمر على و
 إطارات ضمن العملة ادماج شروط بضبط المتعلق و 1985
  . الموظفین

 یلافر 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و
 و الدولة عملة بسلك الخاص اسياألس النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسـسات و المحلیة الجماعات

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 بضبط المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ

 لسنة بوزلفة منزل بلدیة بمیزانیة رصودةالم االعتمادات على و
2020   

 امتحان بفتح المتعلق 2020 جویلیة 10 في المؤرخ المقرر على و
  7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج باالختبارات مھني
   المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في بوزلفة منزل ببلدیة

 بضبط المتعلق 2020 جویلیة 08 في المؤرخ المقرر على و    
   . المذكور المھني االمتحان لجنة تركیبة

  یـلـي مـا قــّرر
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 إلدماج باالختبارات المھني االمتحان ینظم : األول الفصل     
 بالسلك تقني عون رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة
  .القرار ھذا ألحكام ووفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 باالختبارات المھني لالمتحان یترشح ان یمكن : 2 الفصل       
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في العملة إلدماج

  : المترسمون العملة العمومیة

  .األقل على الخامس بالصنف المرتبون و ـ

  الترشحات ختم تاریخ عند فعلیة خدمة سنوات خمس لھم الذین و ـ

 السنة بنجاح أتموا و االبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح ابعوات الذین و ـ
  الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة

  .األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا او ـ

 الیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا او ـ
  .أعاله

 الیھ المشار اتباالختبار المھني االمتحان یفتح :  3 الفصل     
 الى بالنظر الراجعین االعوان لفائدة و البلدیة رئیس من بقرار أعاله

  .سواھم دون المعنیة المحلیة الجماعة

 تاریخ + لالمتحان المعروضة الخطط عدد : القرار ھذا یضبط و
  .االختبارات اجراء تاریخ + الترشحات قائمة غلق

 باالختبارات المھني االمتحان لجنة تركیبة تضبط : 4 الفصل    
        .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله الیھ المشار

      

 الیھ المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب : 5 الفصل    
 مصحوبة المعنیة البلدیىة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان أعاله

  :التالیة بالوثائق

 ان و المدنیة خدماتلل االزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص ـ
             المترشح بھا قام التي العسكریة الخدمات الحال اقتضى

 ینتمي التي اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و   
   .ینوبھ من او المترشح الیھا

  . صنفھ في المترسخ ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

 التكوینیة الشھادة او ةالعلمی الشھادة من لألصل مطابقة نسخة ـ
  .أعاله الیھ المشار بالمستوى المنظرة

 باالختبارات المھني لالمتحان الترشح مطالب تسجل : 6 الفصل    
 و المترشح الیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب أعاله الیھ المشار
 یكون و الترشحات قائمة غلق بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض
   .االرسال تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 7 الفصل     
 باقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني االمتحان في
  .المناظرة لجنة من

 على أعاله الیھ المشار المھني االمتحان یشتمل : 8 الفصل    
  : التالیة االختبارات

  .عام موضوع حول العامة الثقافة في اختبار /1

  .تقني اختبار /2

  . االختبارات برنامج القرار لھذا المصاحب الملحق یضبط و

   : یلي كما اختبار لكل المحددة الضوارب و المدة تضبط و

  االختبارالمدةالضارب نوعیة

  1ساعتان( عام موضوع ) العامة الثقافة في اختبار

  2تقنیساعتان اختبار

 الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة سواء االختباران یجرى : 9 الفصل
  .المترشح اختیار حسب

 الى یسند و اثنین مصححین على االختباران یعرض : 10 الفصل
 النھائي العدد یكون و عشرین الى صفر من مرقم عدد اختبار كل

  .الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا

 إعادة تتم نقاط األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان اذا و
 العدد یكون و اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح
  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 رفض عشرین على الستة دون عدد كل عن ینتج : 11 الفصل
  .صاحبھ

 الشفاھي االختبار ازباجتی كان مترشح ألي یسمح ال : 12 الفصل
 تقدر الكتابیة االختبارات مجموع في نقاط مجموع على یحرز لم ان

  .ذلك خالف االمتحان لجنة تقرر لم ما األقل على نقطة بثالثین

 على یحرز لم ان مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال 
 لمجموع بالنسبة األقل على نقطة بأربعین یقدر النقاط من مجموع

  .الشفاھیة و الكتابیة الختباراتا

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
                   الصنف في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت فإذا

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت توجد ان یمكن ال : 13 الفصل
             مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات اجراء
 المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي ال و     
  .ذلك خالف

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج : 14 الفصل
 من حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التبعات عن زیادة قطعیة
 من حرمانھ و أجراھا التي االختبارات الغاء و االمتحان قاعة

 الحق اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات خمس لمدة المشاركة
 من باقتراح و البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ھذا یقع و
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 الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد یقع و االمتحان لجنة
  .الغش محاولة او الغش الى تفطن الذي

 من نھائیة بصفوة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 15 الفصل
  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : : 16 الفصل
  .بوزلفة منزل لبلدیة االلكتروني الموقع و المحلیة

   القرار ملحق

   : العامة الثقافة في اختبار /1

   بــ یتعلق كتابي

   العمومیة الوظیفة قانـون ـ

   البلدیة مھام ـ

   : تقـني اختبار /2/

 او المترشح لشھادة وفقا اختصاصھ تحدید االمتحان لجنة تتولى كتابي
  .  الفعلي عملھ مجال

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

  الحمامات

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 عن مھنیة وامتحانات اختبابرات تنظیم كیفیة بضبط علقیت  بقرار
  والثانیة األوبى المجموعة عملة النتداب التعاقد طریق

 یتعلق  2020 أكتوبر 5 في مؤرخ الحمامات بلدیة رئیس قرار
 التعاقد طریق عن مھنیة وامتحانات اختبابرات تنظیم كیفیة بضبط

  2020 سنة  انبعنو والثانیة األوبى المجموعة عملة النتداب

  

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد لخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
  متعاقدین عملة النتداب الھنیین واالمتحان اإلختبار طریق

 یتعلق  2020 أكتوبر 5 في مؤرخ الحمامات بلدیة رئیس قرار
 اإلختبار طریق عن شغورھا سد المراد لخطط ونوعیة عدد بضبط

 الحمامات بلدیة لفائدة  متعاقدین عملة النتداب الھنیین واالمتحان
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  مراد معز

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

 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط بقرار یتعلق

  تصرف كاتب رتبة الى بالملفات

  2020 سبتمبر 21 في مؤرخ  الحمامات بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط  یتعلق

 لإلدارا  المشترك اإلداري باسلك تصرف كاتب رتبة الى بالملفات
  2019 سنة بعنوان  الحمامات بلدیة فائدةل العمومیة

  

  بلدیة رئیس
  مراد معز

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

 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط بقرار یتعلق

  مستشار متصرف رتبة الى بالملفات

  2020 سبتمبر 21 في خمؤر  الحمامات بلدیة رئیس من قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة   المناظرة  تنظیم  كیفیة ضبط  یتعلق

 المشترك اإلداري باسلك مستشار متصرف رتبة الى بالملفات
  2019 سنة بعنوان  الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  

  بلدیة رئیس
  مراد معز

  

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

 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  بقرار یتعلق

  مستشار متصرف

 یتعلق  2020 سبتمبر 21 في مؤرخ الحمامات بلدیة رئیس قرار
  مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 الحمامات بلدیة لفائدة العمومیة لإلددارا  المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان

  

  بلدیة رئیس
  مراد معز
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------------------  

  علوش دار

 2020 جوان 29  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت
 لسنة البلدي للمجلس األولى اإلستثنائیة الدورة جلسة بمحضر یتعلق

2020  

 2020 لسنة البلدي للمجلس األولى اإلستثنائیة الدورة جلسة محضر
  25/6/2020 بتاریخ لمنعقدةا

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

  باجة

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك وقتیین متصرفین
  2020 سنة بعنوان باجة

 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق رارق
 باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك متصرفین

  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 وقتیین تقنیین إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة

 وقتیین تقنیین إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2020 سنة

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 وقتیین متصرفین إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة

 وقتیین متصرفین إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 متصرفین إلنتداب الملفاتب خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك وقتیین مساعدین
  سنة 2020  سنة بعنوان باجة بلدیة

 متصرفین إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك وقتیین مساعدین

  .2020 نةس بعنوان باجة بلدیة

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك وقتیین مساعدین متصرفین
  2020 سنة بعنوان  باجة بلدیة لفائدة العمومیة

 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك وقتیین مساعدین متصرفین
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 بصفة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس
  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة وقتي عون

 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بصفة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري سمھند
  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة وقتي عون

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 يمعمار مھندس إلنتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة عون بصفة أول

 معماري مھندس النتداب بالملفات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة وقتي عون بصفة أول

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك وقتیین تقنیین إلنتداب
  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة

 إلنتداب بالملفات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات تركالمش التقني بالسلك وقتیین تقنیین
  2020 سنة بعنوان باجة

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

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

  سوسة حمام

  

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط

  إدارة مستكتب رتبة في 7 و 6 و 5 لألصناف

 إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة

   المشترك اإلداري

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح
  تقني عون رتبة

 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح یتعلق قرار
 الموالیة األیام و 2020 جویلیھ 21 یوم تقني عون رتبة في 7و 6

  2020 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  المشترك اإلداري بالسلك

 متصرف رتیة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 حمام بلدیة لفائدة الموالیة األیام و 2020 أوت 12 یوم مساعد
   سوسة

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 ب یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 أوت 12 یوم تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  2020 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة الموالیة األیام و 2020

 یوم تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة الموالیة األیام و 2020 أوت 12

2020  

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
  أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق قرار
 حمام بلدیة لفائدة الموالیة األیام و 2020 جویلیھ 27 یوم أعلى

   سوسة

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط

  تقني عون رتبة في 7و 6و 5 لألصناف

 إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بالسلك تقني عون رتبة في 7و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة
   العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
  تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
   الموالیة األیام و األیام و 2020 أوت 10 یوم تقني

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 رتبة في 9 و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح

  تصرف كاتب

 و 8 لألصناف المنتمین العملة ماجإلد مھني إمتحان بفتح یتعلق قرار
 جویلیھ 21 یوم المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9

   سوسة حمام بلدیة لفائدة الموالیة األیام و 2020

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 رتبة في 4 و 3 للصنفین المنتمین ملةالع إلدماج مھني إمتحان بفتح
  إستقبال عون

 و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح یتعلق قرار
 جویلیھ 21 یوم المشترك اإلداري بالسلك إستقبال عون رتبة في 4

   الموالیة األیام و2020

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

  المشترك اإلداري

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 2020 بعنوان الموالیة األیام و 2020 أوت 11 یوم تصرف

   سوسة حمام بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  القلي  لىلی

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط

  تصرف كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف

 إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9 و 8 صنافلأل المنتمین العملة

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

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

 یتعلق 2020 ماي 3  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
 في 7و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان بفتح
  إدارة مستكتب رتبة

 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني إمتحان حبفت یتعلق قرار
 21 یوم المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6

   الموالیة االیام و 2020 جویلیھ

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم برنامج و كیفیة بضبط

  المشترك  اإلداري بالسلك إستقبال عون رتبة في 4 و 3 للصنفین

 برنامج و كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 2 في مؤرخ قرار
 في 4 و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان تنظیم
   سوسة حمام بلدیة لفائدة إستقبال عون رتبة

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى
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 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد ارقر
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 مارس 2 في مؤرخ قرار
 حمام بلدیة ةلفائد إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
      2020 بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

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

  أكودة

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 فیروس لمجابھة نشاط بكل الخاصة الوقائیة باالجراءات یتعلق بقرار

  كورونا

  إطالعھ بعد أكودة بلدیة رئیس إن 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
  .المحلیة الجماعات مجلیة بإصدار والمتعلق 2018

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

 25 بتاریخ بأكودة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2018 جوان

 األمن المجلس اجتماع عن المنبثقة التوصیات وعلى          
 09        بتاریخ المنعقدین المضیق الوزاري والمجلس القومي
  .المواطنین كل وصحة سالمة على للمحافظة ،2020 مارس

 ،2020 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المنشور وعلى          
 إجراءات بتدعیم والمتعلق المحلیة الشؤون وزیر السید عن الصادر
  "الكورونا" الوبائي الفیروس انتشار من التوقي

 المعتمدیة بمقر المنعقد الكوارث لمجابھة المحلیة اللجنة إجتماع وعلى
 خاذھاات الممكن اإلجراءات في النظر حول 2020 أوت 30 یوم

     .كورونا فیروس لمجابھة

 وتنظیم ومجابھتھا الكوارث لتفادي الجھویة اللجنة إجتماع وعلى
  .2020 سبتمبر 30 بتاریخ المنعقدة النجدة

 والصحة الداخلیة وزارات بین المشترك البالغ وعلى         
  . والبیئة المحلیة والشؤون

        .الوباء ھذا مخاطر من نالمتساكنی سالمة على وحفاظا 

  :یلي ما قرر

   :األول الفصل

 النحو على وذلك نشاط بكل الخاصة الوقائیة اإلجراءات اتخاذ یتم
  :التالي

  :للعموم المفتوحة المحالت•

   .الكمامة ارتداء إجباریة-

  .للمحل الدوري والتعقیم التھوئة-

  .واالستخالص الخدمة إسداء بین الفصل-

  :اللیلیة والمالھي اناتوالح المطاعم•

  .الواحد االستخدام ذات األواني استعمال-

  .الجسدي التباعد تطبیق-

  .(والنوافذ األبواب فتح )لألماكن الطبیعیة التھوئة اعتماد-

  :التجاریة المساحات•

  .الكمامة ارتداء إجباریة-

  .الخروج وعند الدخول قبل الیدین تعقیم-

  .وتھوئتھ للفضاء الدوري التعقیم-

 یفوق ال أن شریطة دفوعات على المرتادین دخول عملیة تنظیم-
  .أشخاص العشرة عددھا

  :والجماعي الفردي النقل سیارات أصحاب•

  .الكمامة ارتداء إجباریة-

  .وتھوئتھا للسیارة الدوري التعقیم-

  :األفراح فساتین كراء محالت•

  .الكمامة ارتداء إجباریة      -

  .الخروج وعند الدخول قبل الیدین تعقیم      -

  .للمحل الدوري والتعقیم التھوئة     -

  .الكراء موضوع المالبس تعقیم إجباریة     -

 الغلق عنھا ینتج القرار ھذا لمقتضیات مخالفة كل :الثاني الفصل
  . المحل أو للفضاء الفوري

 البیئیة والشرطة البلدیة والشرطة للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا تنفیذ على بالسھر یخصھ فیما كل نمكلفو

  

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل
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 یتعلق 2020 أكتوبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  كورونا فیروس لمجابھة األسبوعیة السوق بغلق یتعلق بقرار

  قرار

  اطالعھ بعد اكودة بلدیة رئیس إن

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

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

 25 بتاریخ بأكودة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018 جوان

 والمجلس القومي األمن مجلس اجتماع عن المنبثقة التوصیات وعلى
 للمحافظة,  2020 مارس 09 بتاریخ المنعقدین المضیق الوزاري

  . طنینالموا كل وصحة سالمة على

 عن الصادر, 2020 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المنشور وعلى
 من التوقي إجراءات بتدعیم والمتعلق المحلیة الشؤون وزیر السید

  "الكورونا" الوبائي الفیروس انتشار

 بمقر المنعقدة الكوارث لمجابھة المحلیة اللجنة اجتماع وعلى
 الممكن تاإلجراءا في النظر حول 2020 أوت 30 یوم المعتمدیة

 یخص فیما وبالتحدید كورونا لفیروس الثانیة الموجة لمجابھة اتخاذھا
  .األسبوعیة السوق تنظیم

  : یلي ما قرر

 والى التاریخ ھذا من بدایة االسبوعیة السوق غلق یتم: االول الفصل
  .آخر اشعار حین

 االنتصاب الغلق فترة طیلة باتا تحجیرا جریح : الثاني الفصل
  . األسبوع أیام كامل امتداد على للسوق المخصص بالمكان العشوائي

 للعقوبات نفسھ یعرض اإلجراء لھذا مخالف كل: الثالث الفصل
  . العمل بھا الجاري للتراتیب طبقا القانونیة

 البیئیة ةوالشرط البلدیة والشرطة للبلدیة العام الكاتب: الرابع الفصل
  . القرار ھذا تنفیذ على بالسھر نظره مرجع حسب كل مكلفون

                                                                
  : في أكودة     

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

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

  الزھور

 یتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  امضاء بتقویض

  قـــرار

  22/09/2020 في مؤرخ الزھور بلدیة رئیس من

  اإلمضاء  بتفویض یتعلق

   , إطالعھ بعد الزھور بلدیة رئیس إن

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

 افریل 05 في المؤرخ 1985 لسنة 229 عدد األمر على و
   الزھور بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  . 2018 جوان 28 بتاریخ البلدي المجلس نصیبت محضر على و

  یلـي ما قــرر

 و مراقبتھ تحت الزھور بلدیة رئیس یفوض : األول الفصل
    مشموالتھ حدود في و مسؤولیتھ

 إمضاء حق (البلدیة رئیس مساعد )البجاوي نبیل : السید إلى
  : التالیة القرارات

   المنح و األجور - 

   لھا المثبتة الحجج و بالنفقة التعھد اقتراحات -

  بالنفقة تعھد تنقیص أو إلغاء اقتراحات -

   التزود طلبات -

   الفاتورات و بالصرف األوامر -

   الحجز رفع أذون -

 للطریق الوقتي اإلشغال قرارات و التقسیم و البناء رخص إسناد -
   العام

   الھدم قرارات و األشغال عن اإلیقاف قرارات اتخاذ -

 المفتوحة للمحالت الفتح إعادة قرارات و لغلقا قرارات اتخاذ -
  . للعموم

   اإلحالة جداول و اإلداریة المراسالت -

   المختلفة الشھائد و اإلداریة الرخص -

   العمومیة الشبكات بمختلف الربط تراخیص -

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  : الثاني الفصل 

  

  بلدیة رئیس  
  یمإبراھ بن  یوسف
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  زرمدین

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على طـالعاال بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة تذا العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص اسياألس النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة ترقیةلل التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا قــرر

 إلى اإلستثنائیة للترقیة ملفاتبال الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون رفونالمتص العمومیة لإلدارات

 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4)  األربع شرط
  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 فیھم تتوفر الذین للمتصرفین بالنسبة زرمدین بلدیة رئیس من بقرار

 دون زرمدین لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشروط
  .سواھم

  : القرار ھذا یضبط و

  واحدة خطة :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2020 أكتوبر 26 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  الموالیة االیام و 2020 نوفمبر 26 :المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 إلیھا المشار داخلیةال للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مصحوبة زرمدین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   :التالیة بالوثائق

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  یةالحال الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .زرمدین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد-

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 ناألعوا في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح
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 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن الفصل
 لجنة من بإقتراح و زرمدین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :التاسع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و ــــةالدولــ ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في لمؤرخا 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا قــرر

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 المشترك اإلداري سلكبال رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 و رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون العمومیة لإلدارات

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4)  األربع شرط فیھم المتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الذین المستشارین للمتصرفین بالنسبة مدینزر بلدیة رئیس من بقرار
 لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر

  .سواھم دون زرمدین

  : القرار ھذا یضبط و

  خطط ــدد02عــ :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2020 أكتوبر 26 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  الموالیة االیام و 2020 برنوفم 26 :المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مصحوبة زرمدین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   :التالیة بالوثائق

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .زرمدین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السادس الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم
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  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن الفصل
 لجنة من بإقتراح و زرمدین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلف یةللبلد العام الكاتب :التاسع الفصل
  المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد صرفمت رتبة
  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في رخالمؤ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 نفيجا 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا قــرر

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 المتوفر و رتبھم في المترسمون التصرف كتبة العمومیة لإلدارات

 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) األربع شرط فیھم
  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة ةالمناظر تفتح :الثالث الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و زرمدین بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون زرمدین لبلدیة

  : القرار ھذا یضبط و

  واحدة خطة :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2020 أكتوبر 26 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  الموالیة االیام و 2020 نوفمبر 26 :المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مصحوبة زرمدین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   :التالیة بالوثائق

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  اإلنتداب قرار من خةنس-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :امسالخ الفصل
  .زرمدین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-
  المشاركة
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 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في ائمةق إعداد-

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن الفصل
 لجنة من بإقتراح و زرمدین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :التاسع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط
 المشترك اإلداري للسلك اإلستثنائیة الترقیة إطار في ملفاتبال داخلیة

  2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر ىعل و
   زرمدین

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  ,العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة علقالمت 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا قــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 الترقیة إطار في بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 النحو على زرمدین بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان اإلستثنائیة
   :التالي

  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة/1

 التسدیدعدد طریقة2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
  الترقیةاإلستثنائیة طریق عن تسدیدھا المزمع المراد الخطط

  1استثنائیة ترقیة %1100مساعد متصرف

  1استثنائیة ترقیة %1100متصرف

  1نائیةاستث ترقیة %1100مستشار متصرف

  2استثنائیة ترقیة %2100رئیس متصرف

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  متصرف رتبة إلى  اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 رمدینز بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و ولــــــةالد ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
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 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

 2020 أكتوبر 05 في المؤرخ زرمدین بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلــي مــا قــرر

 نوفمبر 26 یوم لفائدتھا و رمدینز ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى
  2020 سنة بعنوان

 (01) بـــــخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  واحدة

  2020 أكتوبر 26 یوم الترشحات مخت یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  2020 سنة بعنوان زرمدین

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و ـــةالدولـــ ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في مؤرخال 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 وتأ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

 2020 اكتوبر 05 في المؤرخ زرمدین بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلــي مــا قــرر

 نوفمبر 26 یوم لفائدتھا و زرمدین ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
  2020 سنة بعنوان العمومیة

 (01) بـــــخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  واحدة

  2020 اكتوبر 26 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس  
  عمر بن  عمر
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------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس
  2020 سنة بعنوان زرمدین

 القانون على و,الدستور على االطـالع بعد زرمدین بلدیة رئیس إن
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09  في المؤرخ 29 عدد األساسي

 المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و,المحلیة الجماعات
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و لــــــةالدو ألعوان
 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

 المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و2011
 2020 لسنة 115 عدد األمر على و زرمدین بلدیة بإحداث
 األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25 في المؤرخ
 خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص
 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و.منھ 41 الفصل

 و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري 27 في المؤرخ
 2020 وتأ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و,أعضائھا
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

 محضر على العمومیةو لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب
 و2018 سبتمبر 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة
 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على

 أكتوبر 05 في المؤرخ زرمدین بلدیة سرئی قرار على و2020
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
 مــا قــرر2020 سنة بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 نوفمبر 26 یوم لفائدتھا و زرمدین ببلدیة یفتح :األول الفصل:یلــي
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
 المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل2020 سنة بعنوان العمومیة

 تمخ یقع :الثالث الفصل (02) اثنتین بـــــخطتین شغورھا سد
  2020 اكتوبر 26 یوم الترشحات

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان زرمدین دیةبل

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة نألعوا العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 نةلس 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في رخالمؤ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و
2020  

  :یلــي مــا ــررق

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 المتوفر و رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون العمومیة

 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4)  األربع شرط فیھم
  .الترشحات ختم تاریخ
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 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الذین المساعدین للمتصرفین بالنسبة دینزرم بلدیة رئیس من بقرار
 لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر

  .سواھم دون زرمدین

  : القرار ھذا یضبط و

  واحدة خطة :للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  2020 أكتوبر 26 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  الموالیة االیام و 2020 نوفمبر 26 :المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 إلیھا المشار الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مصحوبة زرمدین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   :التالیة بالوثائق

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

  اإلنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة ركیبةت تضبط :الخامس الفصل
  .زرمدین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  ترقیتھم المقترح عواناأل في قائمة إعداد-

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 تالملفا تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن الفصل
 لجنة من بإقتراح و زرمدین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ فمكل للبلدیة العام الكاتب :التاسع الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس  
  عمر بن  عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك  مساعد
  2020 سنة بعنوان زرمدین

  زرمدین بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على االطـالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد القانون على و
 و الدولــــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة حداثبإ المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر على و
   زرمدین

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و ةالحكوم رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 25 بتاریخ زرمدین بلدیة رئیس انتخاب جلسة محضر على و
  2018 سبتمبر

 سنة بعنوان زرمدین بلدیة بمیزانیة ةالمرصود اإلعتمادات على و
2020  
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 2020 أكتوبر 05 في المؤرخ زرمدین بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 نةس بعنوان زرمدین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  :یلــي مــا قــرر

 نوفمبر 26 یوم لفائدتھا و زرمدین ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
  2020 سنة بعنوان العمومیة

 (01) بـــــخطة شغورھا سد لمرادا الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  واحدة

  2020 أكتوبر 26 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  عمر

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

  حیاة منزل

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات االستثنائیة للترقیة الداخلیة بمناظرة

  رئیس

 إلى بالملفات االستثنائیة للترقیة داخلیة ناظرةم بفتح یتعلق قرار 
 العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  . 2020 سنة بعنوان الحیاة منزل بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس 
  مصدق   سیرین

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

  بومرداس

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  ظیمتن كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  المشترك التقني  بالسلك  أول رئیس تقني  رتبة إلى  للترقیة
  . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020 جوان 08 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس منرار ق
 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  بالسلك  أول رئیس تقني  رتبة

   . بومرداس بلدیة لفائدة 

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على الطالعا بعد    

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

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

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة ؤسساتالم و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر وعلى     
  . بـــــومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 ةلسن 821 عدد االمر وعلـى     
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر وخاصة أوتممتھ
   2019 دیسمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر وعـلى    
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

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

  یلــــي مــا قــــــرر

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

 بالملفات  الداخلیة  للمناظرة  یترشح أن  یمكن   : 2 الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة

 رتبھم في المترسمون ساءالرؤ التقنیون  اعاله الیھ المشار العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات 5 شرط فیھم المتوفر و

   .   الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و  بومرداس بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-
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 أن أعاله إلیھا المشار  للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة بومرداس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة

  ذاتیةال السیرة-        

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

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

 عمالاال من نسخ االقتضاء وعند (... محاضرات , ملتقیات
  . والمنشورات والبحوث

 ینتمي التي االدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و 
  المترشح الیھا

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

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

   للغرض ةالمحدد للمقاییس طبقا المترشحین  ترتیب و الملفات تقییم-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

   والبحوث لتأطیرا و التكوین أعمال-

   علیھا المتحصل والنتائج المنجزة االعمال-

  (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح الى وتسند

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

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

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

 في  نھائیا  المقبولین  المترشحین  قائمة  تضبط  :9 الفصل
 و المعنیة  البلدیة  رئیس  قبل من  أعاله  إلیھا  المشار  المناظرة
  . المناظرة  لجنة من  باقتراح

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :10 الفصل
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  مدأح الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  المشترك التقني  بالسلك  أول رئیس تقني  رتبة إلى  للترقیة
  . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020 جوان 08 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس نم قــــــرار
 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  بالسلك  أول رئیس تقني  رتبة

   . بومرداس بلدیة لفائدة 

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد    

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

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

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر وعلى     
  . بـــــومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلـى     
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 حتھنق التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد االمر وخاصة أوتممتھ
   2019 دیسمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر وعـلى    
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

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

  یلــــي مــا قــــــرر

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

 بالملفات  الداخلیة  ظرةللمنا  یترشح أن  یمكن   : 2 الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة

 رتبھم في المترسمون الرؤساء التقنیون  اعاله الیھ المشار العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات 5 شرط فیھم المتوفر و

   .   الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار  بالملفات الداخلیة رةالمناظ تفتح : 3 الفصل
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و  بومرداس بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  الذاتیة السیرة-        

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

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

 االعمال من نسخ االقتضاء وعند (... محاضرات , ملتقیات
  . والمنشورات والبحوث

 ینتمي التي االدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و 
  المترشح الیھا

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

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

   للغرض المحددة للمقاییس طبقا المترشحین  ترتیب و الملفات تقییم-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقریم المترشح الیھا ینتمي التي االدارة الرئیس یتولى  :7 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي ةاالنشط في تقریر
  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

   والبحوث التأطیر و التكوین أعمال-

   علیھا المتحصل والنتائج المنجزة االعمال-

  (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح الى وتسند

 الملفات  تقییم  أعاله إلیھا المشار  المناظرة لجنة ىتتول  :8 الفصل
 المترشحین  ترتیب و  القرار  ھذا ألحكام طبقا  علیھا  المعروضة

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

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

 في  نھائیا  المقبولین  المترشحین  قائمة  تضبط  :9 الفصل
 و المعنیة  البلدیة  رئیس  قبل من  أعاله  إلیھا  المشار  المناظرة
  . ظرةالمنا  لجنة من  باقتراح

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :10 الفصل
  . المحلیة

  بلدیة رئیس 
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار
  العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  بالسلك  أول  رئیس تقني
  . 2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة

 2020 جوان 09 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من قــــــرار
 تقني  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق
 لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك التقني  بالسلك  أول  رئیس
   . 2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 
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   الدستور على طالعاال بعد    

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القـــــــــــــانون على و
    . المحلیة  الجماعات  بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 

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

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة اتالجماع
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و
  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

 26 في المؤرخ 2019  لسنة 1239 عدد األمر  خاصة و  تممتھ
  . 2019  دیسمبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و
   أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري

 2 بتاریخ المنتخب البلدي مجلسل االولى الجلسة محضر وعلى 
  2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر لىع و
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

  2020 جوان 8 في المؤرخ  بومرداس بلدیة رئیس قرار على و
 إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  المتعلق

  العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك  أول رئیس نيتق رتبة
  .بومرداس ببلدیة

  یلــــي مــا قــــــرر

 و 2020 نوفمبر 27 یوم بومرداس ببلدیة تفتح  :األول الفصل
 تقني  رتبة الى  للترقیة  بالملفات  داخلیة  مناظرة  الموالیة األیام
 بلدیة لفائدة  العمومیة  تلإلدارا المشترك  التقني بالسلك  أول رئیس

   . بومرداس

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

  2020 أكتوبر 26  یوم  الترشحات ختم  یقع  : الثالث الفصل

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :الرابع الفصل
  . المحلیة

  بلدیة رئیس  
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 جوان 8  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك   رئیس متصرف
  .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة

 2020 جوان 09 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من قــــــرار
  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق

  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك   رئیس متصرف
   .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة

  بومــرداس بلدیــة رئیــس ان

   الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنـــــــة 29 عدد األســــاسي القـــــانون على و
    . المحلیة  الجماعات  بمجلة المتعلق 2018 ماي 09  في

 دیسمبر 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و لةالدو ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983
 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و
  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلى
 االداري للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  . العمومیة لالدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و
  . أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري

 2 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر لىوع
  2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

 2020 جوان 8 في المؤرخ بومرداس بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
   2020 سنة

  یلــــي مــا قــــــرر

 نوفمبر 27 یوم ولفائدتھا بومرداس ببلدیة یفتح  :األول الفصل
 متصرف الى للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة الموالیة واالیام 2020
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 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس
2020   

  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  2020 أكتوبر 26 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :الرابع الفصل
  . حلیةالم

  بلدیة رئیس
  أحمد الحاج  ریاض

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  المشترك االداري  بالسلك  رئیس متصرف  رتبة إلى  للترقیة
  . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة اراتلإلد

 2020 جوان 08 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من قــــــرار
 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك  رئیس متصرف  رتبة

   . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد    

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

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

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر وعلى     
  . ـــومرداسبــ بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر وعـلى    
 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وعلـى      
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020

   العمومیة لالدارات ركالمشت

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

  یلــــي مــا قــــــرر

 رتبة إلى  للترقیة بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظم  :األول الفصل
  العمومیة اراتلإلد  المشترك االداري  بالسلك  رئیس متصرف 

   .  القرار ھذا  ألحكام  وفقا

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

  المستشارون المتصرفون  اعاله الیھ المشار العمومیة لإلدارات
 على أقدمیھ اتسنو 5 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون

   .   الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل

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

 الشروط فیھم تتوفر اللذین المستشارین المتصرفین مجموع
 سواھم دون الجماعات الى بالنظر ینوالراجع أعاله علیھا المنصوص

   : القرار ھذا یضبط و .

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة ةلجن اجتماع تاریخ-

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

  الذاتیة السیرة-        

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

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

 االعمال من نسخ االقتضاء وعند (... محاضرات , ملتقیات
  . والمنشورات والبحوث

 ینتمي التي االدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و 
  المترشح الیھا

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

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :6 الفصل
  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى 
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  : بالخصوص اللجنة ذهھ تتولى و

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

   للغرض المحددة للمقاییس طبقا المترشحین  ترتیب و الملفات تقییم-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

   والبحوث التأطیر و التكوین أعمال-

   علیھا المتحصل والنتائج المنجزة االعمال-

  (20) العشرینو (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح الى وتسند

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

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

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

 في  نھائیا  المقبولین  المترشحین  قائمة  تضبط  :9 الفصل
 و ةالمعنی  البلدیة  رئیس  قبل من  أعاله  إلیھا  المشار  المناظرة
  . المناظرة  لجنة من  باقتراح

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :10 الفصل
  . المحلیة

  بلدیة رئیس   
  أحمد الحاج  ریاض

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

  شاكر منزل

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 إلى صنف من العملة یةلترق مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق
  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

 2020سبتمبر 16 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من     
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

  شـــاكــــــر مــــنزل بـلـــدیــة رئیـــــــــس إن

  ’ الدستور على ـالعاالطــــــ بعــــد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تمـــمتھ أو نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
  .اإلداریة

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

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2011 دیسمبر 14 في المؤرخ للمقرر قالملح وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .الجھویة المجالس لعملة واإلنتداب

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

  .یةالمحل الجماعات

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

 أوت 10 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط المتعلق 2020

  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

  :یــلــــــــي مـــا قـــــرر

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

  :التالي

  :الثانیة الوحدة ضمن *-*

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان

  01السادس الصنف-
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  01السابع الصنف-

  01الثامن الصنف-

 30 یوم  المھــنیــــة االمتحـــــانات تجرى :02 الفصل
  .الموالیـــــة واألیام 2020دیسمبر

 30 یــــوم الـــــترشحـــات قـــــائمـــة خــــتم یقــــع :03 الفصل
  .2020نوفمبر

  16/09/2020  : في شاكر منزل

  بلدیة رئیس
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق
 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

2020.  

 یتعلق 2020سبتمبر 16 في مؤرخ شاكر مـنزل بلـدیة رئیـس من
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة

  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة مباشرة أعلى

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  ’ الدستور على االطـــــــالع بعــــد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تمـــمتھ أو نقحـتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

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

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى   
 عملة سلك نافأص   درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة الصبغة

 المتضمن2011دیسمبر 14 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى  
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 نظام بضبط المتعلق 2014فیفري24 في لمؤرخا المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

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

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

 أوت10 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط المتعلق 2020

  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

 16 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس قرار وعلى   
 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح المتعلق 2020سبتمبر

  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

  :یــلــــــــي مـــا قـــــرر

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتـركب : األول الفصل
        شاكر منزل ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  : السادة من

  .اللجنة رئیس: ینوبھ من أو شاكر منزل یـةبلد رئیـس-

  عضو : للبلدیة العام الكاتب المیالدي أحمد-

 في والتصرف اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس الخویلدي سمیرة-
  عضو :األعوان

  عضو : بصفاقس التجھیز إدارة عن ممثل صالح بن كمال-

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : 02 الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقـیام وذلك القـرار ھذا یشملھم لم نآخری
  .المناظرات مجاالت في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

  16/09/2020 :في شاكر منزل

  بلدیة رئیس   
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظـــرة بإلغاء یتعلق بقرار یتعلق
 اختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2020 سنة وانبعن شاكر منزل بلدیة لفائدة (میكانیك
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  2020 سبتمبر 24 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من   
 بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظـــرة بإلغاء یتعلق
 بلدیة لفائدة (میكانیك اختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام ضبطب المتعلق

 المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
  2009 جانفي 21 في

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

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

 جویلیة 30 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (كمیكانی

 جویلیة 30 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 تقني إلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق 2020

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

 المنعقد البلدي للمجلس اإلستثنائیة الدورة مداوالت محضر لىوع
  ،2020 سبتمبر 23 بتاریخ

  :مـــایــــلي قــــــرر

 تقني إلنتداب باالختبارات الخارجیة المناظـرة تلغى :األول الفصل
 (میكانیك اختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
 بمقتضى المفتوحة  2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة

 في المؤرخ 2020 لسنة 41 عدد شاكر منزل بلدیة رئیس قرار
 2020 أكتوبر 30 یوم إجراؤھا والمقرر 2020 جویلیة 30

  .الموالیة واألیام

  .المحلیة للجماعات الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 02 الفصل

   .ارالقر ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : 03 الفصل

  2020 سبتمبر 24 : في شاكر منزل

  بلدیة رئیس   
  الفوراتي  الستار عبد

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة ناظرةالم طریق عن
  .شاكر منزل بلدیة لفائدة

 سبتمبر 28 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من  قــــــــرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020

 لفائدة 2020 سنة بعنوان باالختبارات الخارجیة المناظرة طریق
  .شاكر منزل بلدیة

  شاكر منزل بلدیة یسرئ إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و ةالمحلی الجماعات

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

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

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

  1992 أوت 28 في

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات ركالمشت
  2009 جانفي 21 في المؤرخ
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 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
   مومیةالع اإلدارات

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

 بتفویض المتعلق 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى
   المحلیة، الشؤون وزیر إلى الحكومة رئیس صالحیات بعض

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

  : یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة  خالل باالختبارات الخارجیة المناظرات طریق
  : یلي كما شاكر منزل بلدیة

  : لعمومیةا لإلدارات المشترك التقني السلك إلى بالنسبة*

  تقني : الرتبة

  شاكر منزل : البلدیة

   01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

 باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن  %100 : التسدید طریقة
= 01   

   01 : المناظرة طریق عن تسدیدھا المراد الخطط عدد

   28/09/2020 : في شاكر منزل

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

  

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظـــرة بفتح یتعلق  بقرار یتعلق
 ھندسة إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2020 سنة نبعنوا شاكر منزل بلدیة لفائدة (مدنیة

 سبتمبر 28 في مؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس من  قــــــــرار
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظـــرة بفتح یتعلق  2020

 (مدنیة ھندسة إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع عدب

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

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

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

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

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
  2009 جانفي 21 في

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

 سبتمبر 28 في المؤرخ شاكر منزل بلدیة رئیس یدالس قرار وعلى
 باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة

  :مـــایــــلي قــــــرر

 2020 دیسمبر 11 یوم شاكر منزل ببلدیة یفتح :األول الفصل
 بالسلك تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظـرة الموالیة واألیام
 لفائدة (مدنیة ھندسة إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة

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

  .2020 نوفمبر 12 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 لالفص

  28/09/2020: في شاكر منزل

  بلدیة رئیس        
  الفوراتي  الستار عبد

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات
 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة اختصاص)

2020.  
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 سبتمبر 28 في شاكرمؤرخ منزل بلدیة رئیس من قــــــــرار
 ختباراتباال الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 اختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني النتداب
  .2020 سنة بعنوان شاكر منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة

  شاكر منزل بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 مبردیس 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

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

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

  1992 أوت 28 في

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات
  2009 جانفي 21 في

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط تعلقالم

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
   العمومیة اإلدارات

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

 2019 مارس 22 في لمؤرخا 2019 لسنة 291 األمر وعلى
   .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات بصیغ المتعلق

  : یلي ما قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .شاكر منزل بلدیة لفائدة (مدنیة ھندسة اختصاص) العمومیة

 التقني بالسلك تقني النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : 2 الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سامي فني شھادة -
 التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

  لھا، بمعادلتھا معترف شھادة أو

 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیة صیغة ذات علمیة شھادة أو 
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي

 تتجاوز لم والذین الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو 
   .سنة (40) سنة أربعین سنھم

 التشغیل تببمك التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات إلى بالنسبة وذلك
   .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 من بقرار هأعال إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
  : القرار ھذا  ویضبط شاكر منزل بلدیة رئیس

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -    

  الترشحات قائمة ختم تاریخ -    

  المناظرة فتح تاریخ -    

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا أو الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و المناظرة

  : التالیة

  : للمناظرة الترشح عند-أ

 ونيااللكتر الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم) ترشح استمارة-1
  ،(www.concours.gov.tn) العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة، التعریف بطاقة من نسخة-2

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة-3
  معادلة، بشھادة األجنبیة

  وعنوانھ، المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-4

 بأحد  ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة -5
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى
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 المركزي الضبط بمكتب مباشرة اإیداعھ یتم التي الملفات تقبل ال
  الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد -ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سجل من مضمون-1
  .أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھ

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون-2
  .أشھر (3)

   .حدیثان شمسیتان انصورت-3

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-5
 المفروضة الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لممارسة
  .لصحةل عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 لدى مباشرة الواردة أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید
 المشار الوثائق جمیع یتضمن لم أو بالبلدیة المركزي الضبط مكتب
 لجنة تعتمد و القرار ھذا من ("أ" الفقرة) الرابع الفصل إلیھا

  .الترشح ملف إرسال تاریخ دیدلتح البرید ختم المناظرة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : 6 الفصل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 لجنة أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : 7 الفصل
 باقتراح و المحلیة ونبالشؤ المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و شاكر منزل بلدیة رئیس من

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -    
  .المناظرة

  .االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -    

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -   

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة رةالمناظ تشتمل : 8 الفصل
  :التالیة االختبارات

  األولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اختبار-

  : یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم

  : األولي القبول اختبار-1

  تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  ساعات 3 : المدة-

  2 : الضارب-

 اختیار حسب لفرنسیةا أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  المترشح

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم-
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن أو فردیة مكاتیب
   تاریخھ و النھائي القبول اختبار

   القرار لھذا المصاحب بالملحق األولي االختبار برنامج یضبط

  : ھائيالن القبول اختبار-2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة وفي السحب
  .اثنین على إلیھ یسند الذي العدد

  : یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  : االختبار نوعیة

  شفاھي اختبار

  :المدة

  دقیقة 20: التحضیر-  

  دقیقة 20: العرض -  

  دقیقة 20:الحوار-  

  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد : النقاط عدد

  01 : الضارب

                   

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .مترشحال

 إلى یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض : 9 الفصل
 ویكون (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل

 صورة في و المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
 إعادة تتم نقاط (4) األربعة یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما

 النھائي العدد ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح
  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا

 على (06) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج : 10 الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : 11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء ولياأل
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 لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال : 12 الفصل
 األقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل
   .(والكتابي الشفاھي) االختبارین مجموع إلى بالنسبة

 النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحان تحصل وإذا     
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات عجمی في

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یكون أن یمكن ال : 13 الفصل
 مستند أي ال و مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء
   .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھا كان مھما

 قطعیة بصفة ضبطھا تم غش عملیة كل عن ینتج : 14 الفصل
 قاعة من حاال المترشح طرد العام، للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة

 المشاركة من حرمانھ و أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان
 ھذا یتم و الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) سنوات خمس لمدة

 قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم لذلك المؤھلة السلط من الحرمان
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي فالمشر أو القیم

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : 15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  : األصلیة القائمة-أ

 ترتیب حسب المناظرة في ھائیان المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 عدد حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  .للتناظر المعروضة الخطط

  : التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

   عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : 16 الفصل
 تقني النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

 (مدنیة ھندسة إختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .شاكر منزل لدیةب رئیس قبل من

 واستدعاء األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم : 17  الفصل
 ثالثون اجل انقضاء وبعد عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین
 بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما (30)
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة

 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع لوصولا
 للتسمیة رافضین أویعتبرون یوما (15) عشرة خمسة أقصاه اجل

 یتم و المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة من ویحذفون
 حسب وذلك التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم

 أشھر (06) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي التفاضلي الترتیب
  . األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى على

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 18 الفصل
  28/09/2020 في شاكر منزل .

  بلدیة رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

  

  


