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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 باردو

 من العملة  لترقیة مھني إمتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ...............................................................................2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 سلیمان
 یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 ................................................................................................................................سلیمان بلدیة
 یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ............................................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة
 یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 .............................................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة
 2020 سبتمبر 22 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 ....................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
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 2020 سبتمبر 22 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 ................................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 2020 سبتمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 ....................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 2020 سبتمبر 22 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 ....................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 2020 سبتمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 ....................................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 2020 سبتمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 .........................................................................سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 علوش دار

 سبتمبر 23 في مؤرخ بلدي بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ..............................................................................دارعلوش بلدیة أعوان مجموع بتنقیح یتعلق 2020

 القصرین
 داخلیة مناظرة و بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ..............................................................................................................االستثنائیة للترقیة بالملفات
 فارسي منزل

 بلدیة لفائدة الراجعة المعالیم تعریفة بضبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ...............................................................................................................................فارسي منزل
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  باردو

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة  لترقیة مھني إمتحان فتح بقرار

  . 2019 سنة بعنوان مباشرة

 2020 أوت 10 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  منقـــــــرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة  لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

     . 2019 سنة بعنوان مباشرة

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  . الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر علـى و - 
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النـظام بضـبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر علـى و - 
 عملة وترقیة النتداب المھنیّة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام

   . المحلیّة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق علـى و - 
 و الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة االنتداب

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى -       
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط

 أوت 10 في المؤرخ باردو بلدیة رئیس قرار علـى و -       
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط المتعلق 2020

  . 2019 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف

  : یلــي ما قرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان باردو ببلدیة یفتح : األول الفصل
   : التالي الجدول لمقتضات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  : الثانیة الوحدة ضمن (1

   ترقیتھم المراد العملة عدد  

  إلیھا الترقیة ستتم التي مھنیاألصناف إمتحان طریق عن

  الرابع الصنف22

  الخامس الصنف26

  السادس الصنف17

  السابع الصنف13

  : الثالثة الوحدة ضمن (2

   ترقیتھم المراد العملة عدد

  إلیھا الترقیة ستتم التي مھنیاألصناف إمتحان طریق عن

  الثامن الصنف04 

  التاسع الصنف01

 2020 دیسمبر 04 یوم المھنیة اإلمتحانات تجرى : الثاني الفصل
   . الموالیة واألیام

  . 2020 نوفمبر 04 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 أوت 10 : في , باردو

  بلدیة رئیس 
  التلیلي  منیر
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------------------  

  سلیمان

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 خلیةدا مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ بقرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات
  سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

   سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
   سلیمان

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد20عـ الرئاسي األمر على و
   الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020سبتمبر

  ,أعضائھا و

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  و,بالبلدیات الترسیم

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

 سبتمبر 20 في المؤرخ سلیمان بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
2020 .  

  :یلـــي ما قــــــرر

 2020 نوفمبر 19 یوم لفائدتھا و سلیمان ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

   .  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

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

   . 2020 أكتوبر 19 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .بالبلدیة البیانات بلوحة تعلیقھ یتم و بالبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس 
  ھویدي  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ بقرار

 اإلداري بالسلك  رئیس متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات
  سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي انونالق على و
  ,المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
   سلیمان

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر على و
   الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  ,أعضائھا و
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  و,بالبلدیات الترسیم

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

 سبتمبر 20 في المؤرخ سلیمان بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
  . 2020 العمومیة

  :یلـــي ما قــــــرر

 2020 نوفمبر 19 یوم لفائدتھا و سلیمان ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

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

  . 2020 أكتوبر 19 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  بالبلدیة البیانات بلوحة تعلیقھ یتم و بالبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ بقرار

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات
  سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
   سلیمان

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر على و
   الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  ,أعضائھا و

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ,بالبلدیات الترسیم

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

 سبتمبر 20 في المؤرخ سلیمان بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
  . 2020 العمومیة

  :یلـــي ما قــــــرر

 2020 نوفمبر 19 یوم لفائدتھا و سلیمان ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

   .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

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

  . 2020 أكتوبر 19 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
   .بالبلدیة البیانات بلوحة تعلیقھ یتم و بالبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر
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------------------  

 2020 س�بتمبر 21  ف�ي م�ؤرخ 2020   لس�نة 10 ع�دد ق�رار
 لجن�ة بتركیب�ة یتعل�ق 2020 س�بتمبر 22 ف�ي م�ؤرخ بق�رار یتعل�ق

 متص�رف رتب�ة إل�ى االس�تثنائیة للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة
 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات المش�ترك اإلداري بالس�لك مستش�ار
  سلیمان

  سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 09 ف�ي الم�ؤرخ 2018 لس�نة ـ�دد29ع�ـ األساس�ي الق�انون على و
  ,المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیس�مبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 لس�نة ـ�دد112ع�ـ القانون على و
 و الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعل�ق 1983

 و اإلداری�ة الص�بغة ذات العمومی�ة المؤسس�ات و المحلی�ة الجماعات
 المرس�وم خاص�ة و تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي النص�وص جمی�ع عل�ى

  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 لس�نة ـ�دد834ع�ـ األم�ر عل�ى و
 اإلداري بالس�لك الخ�اص األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 لس�نة ـ�دد2362عـ األمر خاصة و تممتھ
  ,2012 أكتوبر

 27 ف�ي الم�ؤرخ 2020 لس�نة ـ�دد19ع�ـ الرئاس�ي األم�ر عل�ى و
  ,أعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 لس�نة ـ�دد291ع�ـ الحكومي األمر على و
 و الترقی�ة و االنت�داب آلی�ات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ,بالبلدیات الترسیم

 2020 أوت 3 ف�ي الم�ؤرخ الحكوم�ة رئ�یس الس�ید ق�رار عل�ى و
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 س�بتمبر 20 ف�ي الم�ؤرخ س�لیمان بلدی�ة رئیس قرار على و
 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بض�بط المتعل�ق

 المش�ترك اإلداري بالس�لك مستش�ار متص�رف رتب�ة إل�ى االس�تثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

 2020 س�بتمبر 21 ف�ي الم�ؤرخ س�لیمان بلدی�ة رئیس قرار على و
   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 المش�ترك اإلداري بالس�لك مستش�ار متص�رف رتب�ة إل�ى االس�تثنائیة
   .العمومیة لإلدارات

  :یلـــي ما قــــــرر

 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تترك�ب :األول الفص�ل
 المش�ترك اإلداري بالس�لك مستش�ار متص�رف رتب�ة إل�ى االس�تثنائیة
 الق�رار بمقتض�ى المفتوح�ة و س�لیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 م�ن 2020 س�بتمبر 21 ف�ي الم�ؤرخ أع�اله ب�المرجع إلی�ھ المش�ار
  :السادة

  (رئیس بصفة) ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  (عضو بصفة) ینوبھ من أو للبلدیة العام الكاتب -

  (عضو بصفة) من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

  (عضو بصفة) اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة الدالجي خمیس -

 أعض�اء تعی�ین اللجن�ة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل   
 الموكول�ة المھ�ام بمختل�ف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
  .بالبلدیة اإلعالنات بلوحة  تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

  

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

 2020 س�بتمبر 21  ف�ي م�ؤرخ 2020   لس�نة 11 ع�دد ق�رار
 لجن�ة بتركیب�ة یتعل�ق 2020 س�بتمبر 22 ف�ي م�ؤرخ بق�رار یتعل�ق

 متص�رف رتب�ة إل�ى االس�تثنائیة للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة
  سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 09 ف�ي الم�ؤرخ 2018 لس�نة ـ�دد29ع�ـ األساس�ي الق�انون على و
  ,المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 دیس�مبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 لس�نة ـ�دد112ع�ـ القانون على و
 و الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعل�ق 1983

 و اإلداری�ة الص�بغة ذات می�ةالعمو المؤسس�ات و المحلی�ة الجماعات
 المرس�وم خاص�ة و تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي النص�وص جمی�ع عل�ى

  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 لس�نة ـ�دد834ع�ـ األم�ر عل�ى و
 اإلداري بالس�لك الخ�اص األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
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 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 لس�نة ـ�دد2362عـ األمر خاصة و تممتھ
  ,2012 أكتوبر

 27 ف�ي الم�ؤرخ 2020 لس�نة ـ�دد19ع�ـ الرئاس�ي األم�ر عل�ى و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 لس�نة ـ�دد291ع�ـ الحكومي األمر على و
 و الترقی�ة و االنت�داب آلی�ات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ,بالبلدیات الترسیم

 2020 أوت 3 ف�ي الم�ؤرخ الحكوم�ة رئ�یس الس�ید ق�رار عل�ى و
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 س�بتمبر 20 ف�ي الم�ؤرخ س�لیمان بلدی�ة رئیس قرار على و
 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بض�بط المتعل�ق

 ل�إلدارات المش�ترك اإلداري بالس�لك متص�رف رتب�ة إل�ى االستثنائیة
  .العمومیة

 2020 س�بتمبر 21 ف�ي الم�ؤرخ س�لیمان بلدی�ة رئیس قرار على و
   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 ل�إلدارات المش�ترك اإلداري بالس�لك متص�رف رتب�ة إل�ى االستثنائیة
   .العمومیة

  :یلـــي ما قــــــرر

 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تترك�ب :األول الفص�ل
 ل�إلدارات المش�ترك اإلداري بالس�لك متص�رف رتب�ة إل�ى االستثنائیة
 إلیھ المشار القرار بمقتضى المفتوحة و سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة
  :السادة من 2020 سبتمبر 21 في المؤرخ أعاله بالمرجع

  (رئیس بصفة) ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  (عضو بصفة) ینوبھ من أو للبلدیة العام الكاتب -

  (عضو بصفة) ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

   (عضو بصفة) اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة الدالجي خمیس -

 أعض�اء تعی�ین اللجن�ة ل�رئیس االقتض�اء عن�د یمك�ن :الث�اني الفص�ل
 الموكول�ة المھ�ام بمختل�ف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
  بالبلدیة اإلعالنات بلوحة تعلیقھ یتم و  للبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

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

 2020 سبتمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  سلیمان

  سلیمان بلدیة رئیس إن

  :الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
  سلیمان

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد84عــ الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  :مـایـلــي قــرر

 إلى االستثنائیة 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 : 2 الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون العمومیة

 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) شرط فیھم
  .الترشحات ختم
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 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین المعنیة البلدیة رئیس من

 الجماعة إلى بالنظر والراجعین أعاله علیھا المنصوص الشروط
     سواھم دون المحلیة

  :القرار ھذا ویضبط 

  للتناظر المعروضة الخطط عدد - 

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 و اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : 4 الفصل
  : التالیة الوثائق تشمل و سلیمان ببلدیة الضبط بمكتب وجوبا تسجل

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

 او اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة تتضمن قائمة -
   ینوبھ من

   االنتداب قرار من نسخة -

   الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة  قرار من نسخة -

   باألمر للمعني إداریة وضعیة آخر من نسخة -

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجان تركیبة تضبط :6 الفصل
   سلیمان بلدیة رئیس من مقرر بمقتضى

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل
   :ليی

   : العامة االقدمیة --

   سنة كل عن نقاط 4 إسناد یتم  -

   أشھر ستة كل عن نقاط 2 -

   أشھر ثالثة كل عن واحدة نقطة -

  : للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة --

    سنة كل عن نقاط 4 إسناد یتم  -

   أشھر ستة كل عن نقاط 2 -

  أشھر ثالثة كل عن واحدة نقطة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة  لجان تتولى : 8 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

   ترقیتھم المقترح

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

 طیلة واحدة مرة اال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : 10 الفصل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان تشمل ال و للعون المھني المسار
  . المھني مساره تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصل
    بالبلدیة اإلعالنات بلوحة تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني والموقع

                                                    

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

  

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

 2020 سبتمبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 22 في مؤرخ بقرار یتعلق

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  سلیمان

  سلیمان بلدیة رئیس إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد834عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ األمر خاصة و تممتھ
  ,2012 أكتوبر

 27 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد19عـ الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا   الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ,بالبلدیات الترسیم
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 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 سبتمبر 20 في المؤرخ سلیمان بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . العمومیة لإلدارات

 2020 سبتمبر 21 في المؤرخ سلیمان بلدیة رئیس قرار على و
   للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   . العمومیة لإلدارات

  :یلـــي ما قــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 القرار بمقتضى المفتوحة و سلیمان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 من 2020 سبتمبر 21 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار
  :السادة

  (رئیس بصفة )ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  (عضو بصفة )  ینوبھ من أو للبلدیة العام الكاتب -

  (عضو بصفة ) ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

 بصفة ) االقتصادیة الشؤون و المالیة مدیر كاھیة الساحلي شكیب -
  (عضو

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الثالث الفصل
  بالبلدیة تعلیقھ یتم و بالبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس 
  ھویدي  بوبكر

  

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

 2020 سبتمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  سلیمان بلدیة

  سلیمان بلدیة رئیس إن

  :الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فيجان 28 في المؤرخ األمر وعلى
  سلیمان

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد84عــ الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  :مـایـلــي قــرر

 إلى االستثنائیة 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 : 2 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 رتبھم في المترسمون  المستشارون المتصرفون العمومیة لإلدارات
 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین  المعنیة البلدیة رئیس من

 الجماعة إلى بالنظر والراجعین أعاله علیھا المنصوص الشروط
  :القرار ھذا ویضبط   سواھم دون المحلیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -
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 و اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : 4 الفصل
  : التالیة الوثائق تشمل و سلیمان ببلدیة الضبط بمكتب وجوبا تسجل

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

 او اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة تتضمن قائمة -
   ینوبھ من

   االنتداب قرار من نسخة -

   الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة  قرار من نسخة -

   باألمر للمعني إداریة وضعیة آخر من نسخة -

 تاریخ بعد  یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض: 5 الفصل   
 دلیال الضبط بمكتب   التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم
  .اإلرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجان تركیبة تضبط :6 الفصل
   سلیمان بلدیة رئیس من مقرر بمقتضى

 كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل
   :ليی

   : العامة االقدمیة-

   سنة كل عن نقاط 4 إسناد یتم  -

   أشھر ستة كل عن نقاط 2 -

   أشھر ثالثة كل عن واحدة نقطة -

  : للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة -

    سنة كل عن نقاط 4 إسناد یتم  -

   أشھر ستة كل عن نقاط 2 -

  أشھر ثالثة كل عن واحدة نقطة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة  لجان تتولى : 8 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

   ترقیتھم المقترح

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

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : 10 الفصل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان تشمل ال و للعون المھني المسار
  . المھني مساره تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصل
  . بالبلدیة اإلعالنات بلوحة تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

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

 2020 سبتمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  سلیمان بلدیة

  سلیمان بلدیة رئیس إن

  :الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر وعلى
  سلیمان

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر على و
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس السید قرار على و
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس طبضب المتعلق

    العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  :مـایـلــي قــرر

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المتصرفون العمومیة لإلدارات

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) شرط
  .الترشحات
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 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین  المعنیة البلدیة رئیس من

 دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر والراجعین أعاله علیھا المنصوص
     سواھم

  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 و اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : 4 الفصل
  : التالیة الوثائق تشمل و سلیمان ببلدیة الضبط بمكتب وجوبا تسجل

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

 او اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة تتضمن قائمة -
   ینوبھ من

   االنتداب قرار من نسخة -

   الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة  قرار من نسخة -

   باألمر للمعني إداریة وضعیة آخر من نسخة -

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجان تركیبة تضبط :6 الفصل
   سلیمان بلدیة رئیس من مقرر بمقتضى

 یلي كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 7 الفصل
:  

   : العامة االقدمیة -

   سنة كل عن نقاط 4 إسناد یتم -

   أشھر ستة كل عن نقاط 2 -

   أشھر ثالثة كل عن واحدة نقطة -

  : للمترشح الحالیة الرتبة في االقدمیة -

    سنة كل عن نقاط 4 إسناد یتم  -

   أشھر ستة كل عن نقاط 2 -

  أشھر ثالثة كل عن واحدة نقطة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة  لجان تتولى : 8 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

   ترقیتھم المقترح

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

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : 10 الفصل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان تشمل ال و للعون المھني المسار
  . المھني مساره تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصل
   بالبلدیة اإلعالنات بلوحة  تعلیقھ یتم و  للبلدیة االلكتروني الموقع و

  بلدیة رئیس
  ھویدي  بوبكر

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

  علوش دار

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بتنقیح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بلدي بقرار یتعلق

  دارعلوش بلدیة أعوان مجموع

 مجموع بتنقیح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بلدي قرار
  دارعلوش بلدیة أعوان

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

  القصرین

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة و بالملفات داخلیة بمناظرة

  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة و بالملفات داخلیة مناظرة

  بلدیة رئیس
  مدایني  محسن

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

  فارسي منزل

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  فارسي منزل بلدیة لفائدة الراجعة المعالیم تعریفة بضبط

 بتاریخ المنعقدة اإلستثنائیة دورتھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 بلدیة  لفائدة الراجعة المعالیم تعریفة تنقیح على 2020 أوت 21
  فارسي منزل

  بلدیة رئیس
  المبروك  حسن


