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  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 الجدیدة

 الثانیة اإلستثنائیة الدورة من بمستخرج یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار
  ....................................2021 لسنة السوق لزمة معلوم خالص تقسیط على بالمصادقة یتعلق البلدي للمجلس

 العامري برج
 ...........................................بقــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ...........................................بقــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ...........................................بقــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ...........................................بقــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 خیار بني
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة  للترقیة
 ......................................................................................................................2020  سنة بعنوان

 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 12

 ...........................................2020ة سن بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل
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 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة فاتبالمل الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 12

 ................................2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات
 .........................................................................................................2020  سنة بعنوان خیار بني

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في خمؤر 2020   لسنة 15 عدد قرار
 خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة
 ......................................................................................................................2020  سنة بعنوان

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة
 ......................................................................................................................2020  سنة بعنوان

 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 12

 ................................2020  سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة
 ................................................................................................................................2020  سنة

 یتعلق 2020 أوت 12 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 .................................................................2020سنة  بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 12

 ..................................2020سنة  بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل المشترك اإلداري بالسلك
 الھواریة

 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بمقرر یتعلق 2020 جویلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 .........................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم

 لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 جویلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ...........................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

 الحمامات
 ....بلدیة دائرة رئیس مھام من إعفاء بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ................بلدیة دائرة رئیس تعیین بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 الجبل رأس
 مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أكتوبر 1  يف مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 بالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق 2020أكتوبر 02 في
 ........................................2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 متصّرف رتبة إلى االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلّق 2020أكتوبر 02 في

 ................................2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة ومیّةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك
 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس بقرارمن یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 رئیس متصّرف رتبة لىإ االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلّق 2020أكتوبر 02

 ................................2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك
 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس بقـرارمن یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 مساعد متصّرف رتبة إلى االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة لجنة ةبتركیب یتعلّق 2020 أكتوبر 02

 ................................2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك
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 مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 بالّسلك مساعد متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق 2020أكتوبر 02 في

 ..........................................2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري
 مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد رقرا
 بالّسلك متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق 2020  أكتوبر 02 في

 ..........................................2020 نةس بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري
 باجة

 من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ........................................................باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 ............................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة إستقبال عون رتبة في 4 و 3 للصنف المنتمین العملة
 إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 ....................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ......................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة تقني مساعد رتبة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 .....................................................باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان إدارة مستكتب رتبة إلى اإلستثنائة
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ..................................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ....................................................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة محلل رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ..............................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة للصحة أول سامي فني رتبة إلى للترقیة
 المناظرة تنظیم ةكیفی بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 ............2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة للصحة أول سامي فنّي رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 ...........................................................2020 سنة بعنوان باجة دیةبل لفائدة متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 للترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 ..................................................باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 ................................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 ..............................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق رربمق یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ......................................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ......2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 .....................................................2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة
 القصرین

 داخلیة مناظرة و بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 ..............................................................................................................االستثنائیة للترقیة بالملفات

 سوسة
 بن مراد للسید اإلمضاء حق تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 .............................................................................................................سوسة بلدیة عام كاتب سالم
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 سالم بن مراد للسید إمضاء تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 ....................................................................................................................سوسة بلدیة عام كاتب

 أكودة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 .........أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بالملفات داخلیة مناظرة تحبف یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 ....2019 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 .......2019 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ............أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 ...أكودة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020لسنة  17 عدد قرار
 ........2019 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى

 تبالملفا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ......2019 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 .............البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020 لسنة 20 عدد قرار
 ......2019 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ....البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة ضبطب یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 ...أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 الھاني سیدي
 من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح بقــرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 ........................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 ترقیتھم المراد األعوان عدد ضبط بقــرار یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 كندار

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ......................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ...........................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

 الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ......كندار بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى  للترقیة بالملفات

 المدیوني قصیبة
 قصیبة بلدیة رئیـس من بقـــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة بتنظیم یتعلق 2020 سبتمبر 05 في مؤرخ المدیوني
 .....2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

 قصیبة بلدیة رئیـس من بقـــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 05 في مؤرخ المدیوني
 ....2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة  بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
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 المدیوني قصیبة بلدیة رئیـس من بقـــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020 لسنة 22 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 05 في مؤرخ

 .....2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة ائدةلف العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
 ھالل قصر

 الستلزام االفتتاحیة األثمان على بالمصادقة یتعلق 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 .....................................................................................................................2021 لسنة األسواق
 اإلفتتاحیة األثمان على بالمصادقة یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد مداوالت
 .........................................................................................................2021 لسنة األسواق إلستلزام

 ربوحج
 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في  7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج باالختبارات المھني
 ......................................................................2020 سنة بعنوان بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 العملة إلدماج باالختبارات مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020 لسنة 19 عدد قرار
 ...2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و5 لألصناف المنتمین

 ھبیرة
 العابدي هللا معط بسام السید انتداب بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد رارق

 ............................................................................................................ھبیرة ببلدیة 5 صنف عامل
 ...2019 لسنة االحتیاطي المال توزیع بقرار یتعلق 2020 جانفي 28  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ....................................................................................2020 سنة بعنوان مستشار متصرف رتبة الي

 المراد الخطط نوعیة و عدد صبط بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 .........2020 سنة بعنوان مستشار متصرف رتبة الي للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ...............................................................2020 سنة بعنوان مستشار متصرف رتبة الي للترقیة بالملفات

 .............2020 لسنة میزانیة تعدیل بقرار یتعلق 2020 جویلة 28  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 حمداوي  مصباح السید انتداب بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ............................................................................................................ھبیرة ببلدیة 5 صنف عامل
 .2020 لسنة اإلحتیاطي المال توزیع بقرار یتعلق 2020 فیفري 28  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 النتداب الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 .........................................................................................................................ثقیلة شاحنة سائق
 العابدي هللا معط بسام السید انتداب بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
..………………………………………………………………ھبیرة ببلدیة 5 صنف عامل
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        القــــرارات
  

  

  المحلیة الجماعات
  

  الجدیدة

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار
 یتعلق البلدي للمجلس الثانیة اإلستثنائیة الدورة من بمستخرج یتعلق

  2021 لسنة السوق لزمة معلوم خالص تقسیط على بالمصادقة

 بتاریخ  الثانیة اإلستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس صادق
 لسنة السوق لزمة معلوم خالص تقسیط على 17/09/2020

  : بیانھ یلي كما 2021

 بحساب 2021 لسنة األسبوعیة السوق لزمة معلوم صخال تقسیط 
  : أقساط 3

   2020 سبتمبر شھر خالل د 385.755،000 : األول القسط -

  . 2021 مارس غرة د 150.000،000 : الثاني القسط -

  . 2021 جوان غرة د 150.000،000 : الثالث القسط -

 -لثالثا الفصل ) الخالص بكیفیة المتعلقة اللزمة عقد فصول تنقیح
  . تكمیلي عقد إبرام و ( الخامس الفصل و الرابع الفصل

  بلدیة رئیس
  العویني  خالد

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

  العامري برج

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  بقــــــــرار

        

 یتعلق 2/9/2020 في مؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة من قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ظیمتن كیفیة بضبط

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

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد
 برج بلدیـــــــــة بإحداث المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق 1967

  . العامري

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
   2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

  یلـــــــي مــــــا ـــررقــــــ

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

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
  أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو
 ختم تاریخ من الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

   . الترشحات

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

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

    المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحیـــــــــــــــن على یجب : 4 الفصل
 مصحوب العامري برج بلدیة لدى ترشحھم مطالب عوایود أن أعاله

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   الحالیة الرتبة في حالمترش تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

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

  . راقن أو

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

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة ةلجن تركیبة تضبط : 5 الفصل
  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و البلدیة رئیسة قــرار بمقتضى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض

   قبولھم یمكن ینالذ المترشحین قائمة لقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا ةالمعروض الملفات

   للمترشح العامة األقدمیة-

   للمترشح الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

  المواظبة و السیرة-

  . 6 بالفصل الیھ المشار و المباشر ئیسالر طرف من المسند العدد-

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكــــــــن و
 الضوارب تضبط و المترشـــــــــــــــح صنف أو رتبة خصوصیة

 كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس الخاصة
  . (20) نالعشری و (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین ترتیب و القــــــــــــرار ھـــــــذا ألحكام طبقا المعروضة

 حلة في و علیھا المتحصل االعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب
 تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطي التساوي

  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى میتھمأقد

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تصبط : 9 الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیـــــــــــــــــــة رئیس قبل من اعاله الیھا

  . المناظرة

 المحلیة للجماعات الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
J.O.C.L  

  2/9/2020 : في العامري برج

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  بقــــــــرار

 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من مقــــرر
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق .2/9/2020.

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ارياإلد بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة بعنوان العامري برج بلدیة

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في ؤرخالم 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

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

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

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

  . بالبلدیات
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 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد
 برج بلدیـــــــــة بإحداث المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق 1967

  . العامري

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  2/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 2/9/2020 في المؤرخ المحلیة البلدیة رئیسة قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 یوم لفائدتھا و العامري برج ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 لفاتبالم داخلیة مناظرة الموالیة األیام و ....................

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــــــــــــــــــــــــرك

 خطة : بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد - : الثاني الفصل
   واحدة

  09/10/2020 یوم الترشحات قائمة ختم یقع  -    

  . المناظرة لجنة جتماعا تاریخ  13/10/2020 یوم حدد -   

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  بقــــــــرار

 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من مقــــــــــــــــــــــرر
 صنف من  العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2/9/2020

  . 2019 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على إطالعھ بعد
 برج بلدیـــــــــة بإحداث ــــــــــــــــــــــــــــــقالمتعلــ 1967

  . العامري

 1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 األمر على و
 االنتداب مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق

 28 في المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة
  . 1992 أوت

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 راألم على و
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط المتعلق

  . بالبلدیات

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 العامري برج لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .28/06/2018 في المؤرخ 936 عدد

 بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر علــــــــــــــى
 و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبــــــارات برنامـــج و نظام
  . ةالمحلی الجماعات عملة ترقیة

 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق علـــــــــــــى
 و الخطط تــــــــــــــــــــــــــــــــرتیب و المھنیة المدونة المتضمن

 و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت
  . البلدیات

 نيمھ امتحان بفتح المتعلق 2/9/2020 في المؤرخ المقرر على و
 العامري برج ببلدیة مباشر أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة
  .  2020 سنة بعنوان

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 لترقیة مھني امتحان العامري برج ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  : التالي الجدول

  : الثانیــــــــــــة ـــــدةالــــــــوحــ

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان

  01الثالث الصنف

  04الرابع الصنف

 یوم العامري برج ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى : الثاني الفصل
  .الموالیة األیام و 08/10/2020

  . 05/10/2020 یوم الترشحات ةقائم ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان



  4873صفحـة   2020أكتوبر  23 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   73ـــــدد ع

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  بقــــــــرار

 في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من مقــــــــــــــــــــــرر
 رتبة إلى ةللترقی بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2/9/2020

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

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

  . بالبلدیات

 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على طالعھإ بعد
 برج بلدیـــــــــة بإحداث المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق 1967

  . العامري

 2/9/2020في المؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

 الثالثاء یوم لفائدتھا و العامري برج ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 13/10/2020

 لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
   2020 سنة بعنوان العمومیة

 خطة : بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  واحدة

 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل
09/10/2020   

 لجنة اجتماع تاریخ الموالیة األیام و 13/10/2020 یوم حدد
  . المناظرة

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

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

  خیار بني

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة

 ............... في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  تصرف كاتب
  .2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 ضبطب یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 اكتوبر 14 یوم ولفائدتھا خیار بني ببلدیة تفتح :األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان
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  .(1) واحدة بـخطھ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و 2020 أكتوبر 15 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 سبتمبر 14 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل    

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرفم

  .2020 سنة بعنوان  خیار بني

 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
 لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة

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

 سبتمبر 12 في ؤرخالم 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 12 في المؤرخ خیار بني بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 لإلدارات المشترك االداري بالسلك فمتصر رتبة إلى االستثنائیة
 المفتوحة و 2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة
 أوت 12في المؤرخ أعاله بالمرجع الیھ مشار قرار بمقتضي
  :السادة من 2020

   رئیس بصفة        البلدیة رئیس-

  عضو بصفة          للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة      ینوبھ من أو یةالبلد الشؤون دائرة رئیس-

 المالیة و االداریة الشؤون  بمصلحة مكلفة متصرف ھنیة بن سنیا-
   عضو بصفة                بالبلدیة

 لم اخرین اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2الفصل
 أو     للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام القرار ھذا یشملھم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا مبھ لالستعانة

  .................... : في خیار بني

  

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة فاتبالمل الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف

  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة

 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من  قـــــــــــــــــــرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة الى تثنائیةاالس
  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
         الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و       
 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 12 في المؤرخ خیار بني بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا لجنة تتركب :األول الفصل
 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 و 2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 فــــــــي المؤرخ أعاله بالمرجع الیھ مشار قرار بمقتضي المفتوحة

  :السادة من  2020 أوت 12

   رئیس بصفة                  البلدیة رئیس-

  عضو بصفة          للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة      ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

 قرمبالیة ببلدیة المالیة و االداریة الشؤون  مدیرة       خذر فضیلة-
   عضو بصفة                   

 لم اخرین عضاءا تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2الفصل
 لالستعانة أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام القرار ھذا یشملھم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم

  .................... : في خیار بني

  

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق لقیتع بقرار

 لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى
  .2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة

 ............... في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 اكتوبر 14 یوم ولفائدتھا خیار بني ببلدیة تفتح :األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و 2020

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

  .(2) اثنین بـخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و 2020 أكتوبر 15 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة
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  2020 سبتمبر 14 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل    

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة

 یتعلق ............ في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس قــــــــــــرارمن
 متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بني بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  مساعد
  .2020 سنة بعنوان خیار

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع 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
 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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى الستثنائیةا للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 اكتوبر 14 یوم ولفائدتھا خیار بني ببلدیة تفتح :األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و 2020

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

  .(1) واحدة بـخطھ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و 2020 أكتوبر 15 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 سبتمبر 14 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل    

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة

  قــــــــــــرار

 ........................... في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع 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
 و  الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة ؤسساتالم و المحلیة الجماعات

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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري
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 بضبط یتعلق 2020 وتأ 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 اكتوبر 14 یوم ولفائدتھا خیار بني ببلدیة تفتح :األول الفصل
 االستثنائیة قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و 2020 أكتوبر 15 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الموالیة

  2020 سبتمبر 14 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

   : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة

 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
 كالمشتر اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  ، خیار بني 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
 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

 برسبتم 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  2020 أوت 12 في المؤرخ خیار بني بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح علقالمت

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 المشترك االداري سلكبال تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
 و 2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 12 في المؤرخ أعاله بالمرجع الیھ مشار قرار بمقتضي المفتوحة

  :السادة من  2020 أوت

   رئیس بصفة              البلدیة رئیس-

  عضو بصفة          للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة      ینوبھ من أو بلدیةال الشؤون دائرة رئیس-

 المالیة و االداریة الشؤون  بمصلحة مكلفة متصرف ھنیة بن سنیا -
   عضو بصفة           بالبلدیة

 لم اخرین اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2الفصل
 أو     للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام القرار ھذا یشملھم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 لفائدة العمومیة لالدارات لمشتركا االداري بالسلك  متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة

 ............... في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
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 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف
  .2020 سنة بعنوان خیار بني

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع 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
 و الدولة ألعوان العام ياألساس 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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، اتلإلدار المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 اكتوبر 14 یوم ولفائدتھا خیار بني ببلدیة تفتح :األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و 2020

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

  .(2) اثنین بـخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و 2020 أكتوبر 15 یوم المناظرة لجنة تجتمع :3 الفصل
  .الیةالمو

  2020 سبتمبر 14 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل    

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أوت 12 في مؤرخ بقرار

  رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة ملفاتبال الداخلیة

  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة الى ثنائیةاالست
  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  ، خیار بني 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 لىوع
 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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد األمر على و
   خیار بن بلدیة بإحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 12 في المؤرخ خیار بني بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 للترقیة ملفاتبال الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 و 2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 فــــــــي المؤرخ أعاله بالمرجع الیھ مشار قرار بمقتضي المفتوحة

  :السادة من  2020 أوت 12

   رئیس بصفة        البلدیة رئیس-

 و االداریة الشؤون  مدیرة و رئیس متصرف     خذر فضیلة-
   عضو بصفة       قرمبالیة ببلدیة المالیة
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  عضو بصفة      ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

     بالبلدیة المالیة و االداریة الشؤون بمصلحة مكلفة ھنیة بن سنیا-
  عضو بصفة    

 اخرین اعضاء عیینت اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن  :2الفصل
 أو     للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 یتعلق 2020 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة

 أوت 12 في مؤرخ خیار بني بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــرار
  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان  خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  ، خیار بني بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 سبتمبر 12 في المؤرخ 1958 لسنة 214 عدد االمر على و
   خیار بن بلدیة باحداث المتعلق 1958

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

   بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  2020 أوت 12 في المؤرخ خیار بني بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 بعنوان ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .2020 سنة

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 و 2020 سنة بعنوان خیار بني بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 12 في المؤرخ أعاله مرجعبال الیھ مشار قرار بمقتضي المفتوحة

  :السادة من  2020 أوت

   رئیس بصفة              البلدیة رئیس-

  عضو بصفة          للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة      ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

 المالیة و االداریة الشؤون  بمصلحة مكلفة متصرف ھنیة بن سنیا-
   عضو بصفة                بالبلدیة

 لم اخرین اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2الفصل
 أو     للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام القرار ھذا یشملھم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  .................... : في خیار بني

  بلدیة رئیس
  بوعشیر  دمحم

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

  الھواریة

 یتعلق 2020 جویلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بمقرر
  مباشرة أعلى صنف

  2020 جویلیة 15  في مؤرخ الھواریة بلدیة رئیس من مـــقـــرر
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق
  . ةمباشر

  الھواریة بلدیة رئیس إن

   التونسیة الجمھوریة دستور على اإلطالع بعد  

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -
 الدولة ألعوان عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 2 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق 1966

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

 للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -     
   2018 أوت 30 بتاریخ والمنعقدة

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري اإلعتماد یتوفر أنھ وحیث -
2020.  

  :یلي ما قرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط :األول الفصل
  :التالیة ناتللبیا وفقا  2020

   الثانیة، الوحدة :إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف الوحدة

  ،03 ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد :الرابع الصنف

 : ( % 50 )  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد
02،  

  .01: ( % 50 )  باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد 

  ، 01 ترقیتھم المزمع للعملة الجملي دالعد :الخامس الصنف 

 ( % 50 )  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد  
: 01،  

  .00 : ( % 50 )  باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد

  ، 02 ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد :السادس الصنف 

 ( % 50 )  مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد 
: 01،  

  .01 : ( % 50 )  باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد

 فیما كل مكلفان بھا المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب  :2الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  2020 جویلیة 16 :في الھواریة   

  بلدیة رئیس
  األسطا  فھمي

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

 یتعلق 2020 جویلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بمقرر
  مباشرة أعلى

 جویلیة 15 في مؤرخ الھواریة بلدیة رئیس من مـــــقـــــرر  
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020

  .مباشرة أعلى

  الھواریة بلدیة رئیس إن

  . التونسیة الجمھوریة دستور على عاإلطال بعد  

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

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

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

 أفریل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -
  .الھواریة بلدیة بإحداث المتعلق 1966

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 للبلدیة رئیس انتخاب إلعادة االنتخابیة الجلسة محضر وعلى -
      .2018 أوت 30 بتاریخ والمنعقدة

 نظام بضبط متعلقال 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى -
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

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

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 2015 أفریل 28 في المؤرخ الداخلیة وزیر السید قرار وعلى -
 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المقرر بإتمام المتعلق

 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج
   . المحلیة الجماعات

 في مؤرخ 2017 لسنة 485 عدد الحكومي األمر وعلى -
 الجماعات عملة بعض فتصنی بإعادة یتعلق 13/04/2017

  .الختصاصاتھم وفقا المحلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى -
     والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
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 عدد بضبط المتعلق 15/07/2020 في المؤرخ المقرر وعلى -
 .2020 نةس بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى ترقیتھم المزمع العملة

   

  :یلي ما قرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان الھواریة ببلدیة یفتح :األول الفصل
  :كالتالي مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  :الثانیة الوحدة ضمن   

  :إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف   

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد : الرابع الصنف
( 50 % )، 02.  

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد :الخامس نفالص
( 50 % )، 01.  

 مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد :السادس الصنف
( 50 % )، 01.  

 واألیام 17/09/2020 یوم المھنیة اإلمتحانات تجرى :2الفصل
  .الموالیة

  .17/08/2020 یوم الترشحات ختم یقع :3الفصل

   :في ریةالھوا

                          
  بلدیة رئیس 

  األسطا  فھمي
------------------  

  الحمامات

 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
  بلدیة دائرة رئیس مھام من إعفاء بقرار یتعلق

  من  مسعود كمال  السید بإعفاء  الحمامات بلدیة  رئیس قرار
   الحمامات ارمن دائرة كرئیس مھامھ

  بلدیة رئیس
  مراد معز 

  

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

 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
  بلدیة دائرة رئیس تعیین بقرار یتعلق

 رئیسا الغة غازي السید  بتعیین  الحمامات بلدیة رئیس  قرار
   الحمامات منارة لدائرة

  بلدیة رئیس
  مراد معز 

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

  الجبل رأس

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 2020أكتوبر 02 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق

 لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف
  2020 سنة بعنوان الجبل أسر بلدیّة

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بإحداث قالمتعل 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و    
  ، الجبل رأس بلدیة

 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و    
 الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22

  ، بالبلدیّات التّرسیم و

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عـ الحكومي األمر على و
 بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤّرخ الحكومة رئیس السیّد قرار وعلى
 مختلف إلى االستثنائیّة للتّرقیة التناظر وكیفیّة مقاییس بضبط المتعلّق

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

   : یلــــي مـــا قــــّرر

 دیسمبر 02 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح : األّول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة 2020
 بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف

  . 2020 سنة

 واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل
(01 ).  

  . 2020 نوفمبر 02 یوم الترّشحات قائمة ختم قعی : 03 الفصل

   2020 أكتوبر 02 : في الجبل رأس  

  بلدیة رئیس   
  برحیمة  الدین جالل
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------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 2020أكتوبر 02 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 إلى االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلّق
 لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك متصّرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في ؤّرخالم 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ تيال النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
  ، الجبل رأس

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات التّرسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عـ الحكومي األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤّرخ الحكومة رئیس السیّد قرار وعلى
 مختلف إلى االستثنائیّة للتّرقیة التناظر وكیفیّة مقاییس بضبط المتعلّق

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 أكتوبر 02 في المؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح المتعلّق

 بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصّرف
2020 ،  

   : یلــــي مـــا قــــّرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تترّكب : األّول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصّرف رتبة إلى االستثنائیّة
 والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة
   : السادة من أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى

   رئیس بصفة ینوبھ من أو البلدیّة رئیس -

  عضو بصفة للبلدیّة العام الكاتب الرزقي ابتسام -

  عضو بصفة والمالیّة اإلداریّة الشؤون مدیر كاھیة قّزي موسى -

  عضو األعوانبصفة مصلحة رئیس خلیل الطّاھر محّمد -

 عضاءأ تعیین اللّجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : 02 الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

   2020 أكتوبر 02 : في الجبل رأس

  بلدیة رئیس  
  برحیمة  الدین جالل

  

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

 لقیتع 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 2020أكتوبر 02 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس بقرارمن

 إلى االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلّق
 العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة

  ، الجبــــل رأس ـةبلدیّـــــــ رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة العمومیة لجماعاتوا
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
  ، الجبل رأس

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 دعد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات التّرسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عـ الحكومي األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤّرخ الحكومة رئیس السیّد قرار وعلى
 مختلف إلى االستثنائیّة للتّرقیة التناظر وكیفیّة مقاییس بضبط المتعلّق

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 أكتوبر 02 في المؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیّة للتّرقیة لفّاتبالم داخلیّة مناظرة بفتح المتعلّق

 بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف
2020 ،  

   : یلــــي مـــا قــــّرر
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 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تترّكب : األّول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیّة

 2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة اتلإلدار
   : السادة من أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى والمفتوحة

   رئیس بصفة ینوبھ من أو البلدیّة رئیس -

  عضو بصفة للبلدیّة العام الكاتب الرزقي ابتسام -

  عضو والمالیّةبصفة اإلداریّة الشؤون مدیر كاھیة قّزي موسى -

 البلدیّة الشؤون دائرة ورئیس رئیس متصّرف  القوصري ّمدمح -
  عضو بنزرتبصفة بوالیة

 أعضاء تعیین اللّجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : 02 الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

   2020 أكتوبر 02 : في الجبل رأس

  بلدیة رئیس   
  برحیمة  الدین جالل

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 2020 أكتوبر 02 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس بقـرارمن

 ىإل االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات الداخلیّة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلّق
 العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك مساعد متصّرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة اتالجماع مجلّة بإصدار المتعلّق

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
  ، الجبل رأس

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و  الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات التّرسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عـ الحكومي األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤّرخ الحكومة رئیس السیّد قرار وعلى
 مختلف إلى االستثنائیّة للتّرقیة التناظر وكیفیّة مقاییس بضبط المتعلّق

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك ارياإلد السلك رتب

 2020 أكتوبر 02 في المؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیّة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح المتعلّق

 بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصّرف
2020 ،  

   : یلــــي مـــا قــــّرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تترّكب : األّول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصّرف رتبة إلى االستثنائیّة
 2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة لفائدة العمومیّة لإلدارات

   : السادة من أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى والمفتوحة

   رئیس بصفة ینوبھ من أو البلدیّة رئیس -

  عضو بصفة للبلدیّة العام الكاتب الرزقي ابتسام -

  عضو والمالیّةبصفة اإلداریّة الشؤون مدیر كاھیة قّزي موسى -

  عضو األعوانبصفة مصلحة رئیس خلیل الطّاھر محّمد -

 أعضاء تعیین اللّجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : 02 الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

   2020 أكتوبر 02 : في الجبل رأس 

  بلدیة رئیس    
  برحیمة  الدین جالل

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 2020أكتوبر 02 في مؤّرخ لالجب رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق

 لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك مساعد متصّرف
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس بلدیّة

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 

  ،الدستور على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
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 بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و    
  ، الجبل رأس بلدیة

 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و    
 الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس 22

  ، بالبلدیّات التّرسیم و

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عـ الحكومي األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤّرخ الحكومة رئیس السیّد قرار وعلى
 مختلف إلى االستثنائیّة للتّرقیة التناظر وكیفیّة مقاییس بضبط المتعلّق

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

   : یلــــي مـــا قــــّرر

 دیسمبر 02 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح : األّول الفصل
 رتبة إلى ثنائیةاالست للترقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة 2020
 بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصّرف

  . 2020 سنة

 واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل
(01 ).  

  . 2020 نوفمبر 02 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصل

   2020 أكتوبر 02 : في الجبل رأس

  بلدیة رئیس     
  برحیمة  الدین اللج

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 2020  أكتوبر 02 في مؤّرخ الجبل رأس بلدیّة رئیس من بقـرار
 رتبة إلى االستثنائیة للتّرقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة بفتح یتعلّق

 بلدیّة لفائدة لعمومیّةا لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك متصّرف
  2020 سنة بعنوان الجبل رأس

  ، الجبــــل رأس بلدیّــــــــة رئیــــس إنّ 

  الدستور، على االّطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة ـدد29 عـ القانون وعلى
  ، المحلّیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤّسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة
  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1956 دیسمبر 05 في المؤرخ األمر على و
  ، الجبل رأس

 22 في المؤّرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و الترقیة و االنتداب آلیّات و صیغ بضبط المتعلّق 2019 مارس

  ، بالبلدیّات التّرسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عـ الحكومي األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤّرخ الحكومة رئیس السیّد قرار وعلى
 مختلف إلى االستثنائیّة للتّرقیة التناظر وكیفیّة مقاییس بضبط المتعلّق

  ، العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

   : یلــــي مـــا قــــّرر

 دیسمبر 02 یوم ولفائدتھا الجبل رأس ببلدیّة یفتح : األّول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیّة مناظرة 2020
 سنة بعنوان العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصّرف
2020 .  

 واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 02 الفصل
(01 ).  

  . 2020 نوفمبر 02 یوم الترّشحات قائمة ختم یقع : 03 لفصلا

   2020 أكتوبر 02 : في الجبل رأس

  بلدیة رئیس     
  برحیمة  الدین جالل

 

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

  باجة

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار

  باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان باشرةم

 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقـــــــــــــــــــّرر
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020

  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة  مباشرة أعلى

  باجـــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ستـور،الد علـى اإلطـالع بعـد

 09 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القـانون وعلى  
  . المحلـیة الجماعـات بمجلـة یتعلـق 2018 ماي

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

 اإلداریّة بغةالص ذات العمومیّة والمؤسسات المحلیّة والجماعات
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 عدد المرسوم وخاّصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر وعلى  
  .باجة

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

  . اإلداریّة الصبغة ذات العمومیّة والمؤسسات المحلیّة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجـات بیـن المطابقـة بضـبط المتعلـق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات یةاإلدار

 2019 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
   بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط یتعلق

 17 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد1060عـ الحكومي األمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیة للجماعات اإللكترونیة وبالمواقع حلیةالم للجماعات الرسمیة

  . وتعلیقھا الصلة ذات والوثائق للقرارات

 2014 فیفري 24 في المؤرخ  الداخلیة وزیر السید القرار وعلى 
 المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 المتمم و والبلدیات الجھویّة والمجالس الوزارة عملة وترقیة النتداب

    .2015 أفریل 28 في المؤرخ الداخلیة وزیر السید بقرار

 ماي 04 بتاریخ ـدد03عـ الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
 المھنیة بالمدونة الواردة الجدیدة اإلجراءات بتطبیق والمتعلق 2015

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة

 عدد بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 09 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  .2020 سنة بعنوان باجة

  : یلــــــــــي مــا قــــــــــــّرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان باجة ببلدیّة یفتح : األول الفصل
 الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و  مباشرة أعلـــى صنف إلى صنف
   :التالي

   :الثانیة الوحدة ضمن /1

  ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف

  02الرابع الصنف

  02الخامس الصنف

  05السادس الصنف

  03 السابع الصنف

         

  : الثالثة الوحدة ضمن /2

  ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف

  01 الثامن الصنف

 الجمعة یوم باجة ببلدیة المھنّیة االمتحانات تجرى :  الثاني الفصـل
  .الموالیة واألیام 2020 دیسمبر 04

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

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 و 3 للصنف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة إستقبال عون رتبة في 4

 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قـــــــــرار 
 4 و 3 للصنفین المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان بفتح یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الاستقب عون رتبة في
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة

  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و  
 اطارات ضمن العملة بعض ادماج شروط بضبط المتعلق 1985
  .الموظفین

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

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و 
  اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 ارسم

  .بالبلدیات الترسیم و والترقیة  

 2020 أكتوبر 09 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار على و 
 المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في 4 و 3 للصنفین
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة تلإلدارا

  2020 أكتوبر 01 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار وعلى
 طریق عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

 الموظفین إطارات ضمن العملة بعض إلدماج المھنیة االمتحانات
  .2020 سنة بعنوان

 المؤرخ باجة ببلدیة األعوان وعمجم بقرار الحاصل الشغور وعلى
  .2020 أوت 19 في

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

   : یلـــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 3 للصنفین المنتمین العملة دماجإل المھني االمتحان الموالیة األیام و
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في 4 و

  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة

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

  .2020 نوفمبر 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة سرئی   
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار

 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و
2020  

 یتعلق 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قــــرار  
  7و 6و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان بفتح
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في

  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة

  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر على و  
 اطارات ضمن العملة بعض ادماج شروط بضبط المتعلق 1985

  .فینالموظ

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و 
  االنتداب اتآلی و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم و والترقیة  

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

 2020 أكتوبر 09في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار على و 
 المنتمین العملة إلدماج المھني متحاناال تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 اإلداري بالسلك  إدارة مستكتب رتبة في  7و 6 و 5لألصناف
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 2020 أكتوبر 01 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار وعلى
 قطری عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

  .2020 سنة بعنوان  لإلدماج المھنیة االمتحانات

   : یلــــــــــــــــــــــــــي ما قرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 5لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان الموالیة األیام و
 المشترك ياإلدار بالسلك  إدارة مستكتب رتبة في  7و 6 و

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 )  خطط بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .خطط ( 03

  .2020 نوفمبر 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم
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 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة تقني مساعد رتبة إلى

 یتعلق  2020 أكتوبر 09في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قــــرار
  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني مساعد

  .2020 سنة بعنوان باجة

  باجـــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
 المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة و 2009 فيجان
  . 2019 دیسمبر 26 في

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  :یلـــــــــــــي مـا قــــــــــرر

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

  .القرار ھذا

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

 (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

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

  : القرار ھذا ویضبط  

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .لمناظرةا لجنة اجتماع تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 بالبلدیة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

   : التالیة بالوثائق مصحوبة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

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

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة تبالعقوبا المتعلقة القرارات من نسخة -
 ) الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05

 الدورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
  . نيتق عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم التاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  . الترشحات

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

 حق ھمل المخول المترشحین قائمة وآقتراح الترشحات في النظر-
  . المناظرة في المشاركة

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

  . قبولھم یمكن التي المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر ( 20) و (0) بین یتراوح
  . لعملھ آدائھ في وآتقانھ

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

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -               

  . التعلیمي ستوىالم أو الشھادة -               

 فیھما المرخص أو المنضمین الرسكلة و التكوین-               
    تقني عون رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من

  . األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة -               

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

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

 كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبـل مـن المذكـورة بالمقاییـس الخاصة
  . ( 20 ) والعشرون (0) الصفـر بیـن یتراوح عدد مقیاس

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

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

  . سنا ألكبرھم األولویة

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

.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق

  باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان إدارة مستكتب

 أكتوبر 19 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقـــــــــــــــــّرر
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك إدارة مستكتب  رتبة
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة

  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 بلدیة بإحداث تعلقالم 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و 
  . باجة

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 المؤرخ باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى
  . 2020 أوت 19 في

  .2020 سنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

  :یلــــــــــــــــــي ما قــــــرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات خلیةدا مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .2020 سنة

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

     .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا رینش :الرابع الفصل

  بلدیة رئیس   
  الغربي  یاسر دمحم
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 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة مساعد متصرف

 2020 أكتوبر 19في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقــــــــــــــّرر
 رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  باجــــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و    
  . باجة بلدیة

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك ارياإلد

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 المؤرخ باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى 
  . 2020 أوت 19 في

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة صودةالمر االعتمادات وعلى 

  :یلــــــــــي ما قـــــــــرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  .2020 سنة

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

  .2020  أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة

  2020 أكتوبر 09.في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قــــــــرار
   إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة

  باجـــــــــة بلدیة رئیس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في لمؤرخا 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 فیفري 15 في ؤرخالم 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى 
 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 112 عدد باألمر المتمم و العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

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

  .بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ
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 كیفیة بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 09 في المؤرخ القرار وعلى
 محـــلّــــــــــل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نظیمت

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك
2020.  

 عدد بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 01 في المؤرخ القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سدّ  المراد  الخطط ونوعیة
  .2020 سنة انبعنو بالملفات

  .باجة ببلدیة األعوان مجموع قرار في الحاصل الشغور وعلى

  .2020  لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

  :یلـــــــــــي ما قـــــّرر

 2020 دیسمبر 14 یـــوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 محلل  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات االعالمیة تقني و محللي بسلك
2020.  

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

  2020 نوفمبر 12 یوم الترّشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس   
  الغربي  یاسر دمحم

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 فني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة للصحة أول سامي

 یتعلق 2020 أكتوبر 09في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من  قــــرار
 للصحة أّول سامي فني رتبة لىإ للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 باجة بلدیة لفائدة العمومیة للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة
  .2020 سنة بعنوان

  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

 جویلیة 17 في المؤرخ 2000 لسنة 1688 عدد األمر وعلى  
 السامین الفنیین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2000

 56 عدد الحكومي باألمر إتمامھ و تنقیحھ تم كما العمومیة للصحة
  . 2015 أفریل 27 في المؤرخ 2015 لسنة

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

  .بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط لمتعلقةا األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18 في

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 09 في المؤرخ القرار وعلى
 أّول سامي فني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 بلدیة لفائدة العمومیة للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة للصحة
  .2020 سنة نوانبع باجة

 عدد بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 01 في المؤرخ القرار وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سدّ  المراد  الخطط ونوعیة
  .2020 سنة بعنوان بالملفات

  .باجة ببلدیة األعوان مجموع قرار في الحاصل الشغور وعلى

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى

  :یلــــــــــــــي ما قـــرر

 2020 دیسمبر 14 یـوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 سامي فني  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة للصحة أول
  .2020 سنة

 واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط دعد حدد :الثاني الفصل
(01).  

  .2020 نوفمبر 12 یوم الترّشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة للصحة أول سامي فنّي رتبة إلى
  2020 سنة

 یتعلق 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قــــــرار
 فني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ومیةالعم للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة للصحة أول سامي
  . باجة بلدیة لفائدة
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  باجــــة بلدیـــة رئیـــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

 جویلیة 17 في المؤرخ 2000 لسنة 1688 عدد ألمرا وعلى  
 السامین الفنیین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2000

 56 عدد الحكومي باألمر إتمامھ و تنقیحھ تم كما العمومیة للصحة
  . 2015 أفریل 27 في المؤرخ 2015 لسنة

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

  .بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ

  :ـــــــــيیلـــــ ما قـــرر

 فني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 العمومیة للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة للصحة  أول سامي

  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 السامین الفنیین بسلك العمومیة للصحة  أول سامي فني رتبة إلى

 العمومیة للصحة السامون الفنیون أعاله إلیھ المشار العمومیة للصحة
 على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر رتبـھم فـي المترسمون

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل

 أعاله اإلیھ المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 بالنظر لھا الراجعین األعوان ولفائدة باجة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 باجة لبلدیة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب  عوایود أن
   : التالیة بالوثائق مصحوبة 

  .ذاتیة سیرة -           

 الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -          
  . العمومیة

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

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

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات القرارات من نسخ -
 أو  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05 ) الخمس
  .تأدیبیة عقوبة يأ من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

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

 الالزمة بالحجج مدعمة الخدمات في مفصلة قائمة -        
 بھا قام التي العسكریة للخدمات الحال اقتضى وإن المدنیة للخدمات

 أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة القائمة ھذه وتكون باألمر المعني
  ینوبھ، من

 علیھا تحصل التي العلمیة الشھادات أو الشھادة من نسخة -        
  المترشح،

 یتضمن للمترشح المباشر الرئیس قبل من محرر تقریر -        
  .العمل في ومواظبتھ األخیر ھذا سیرة حول مالحظاتھ

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل اوجوب یرفض الخامس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل یكون و الترشحات قائمة ختم

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

  : بالخصوص

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة  اقتراح -   

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :السابع الفصل
 للمھام آدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) لصفرا بین یترواح

  .لعملھ آدائھ في واتقانھ بعھدتھ المنوطة

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

   للمترشح العامة األقدمیة -  

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة - 
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  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھادة - 

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین - 
  .المناظرة لفتح السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

  . المناظرة لفتح السابقة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة - 

  وال المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

  .السابع بالفصل إلیھ مشار

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

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبـل مـن المذكـورة
  ( 20 ) والعشرون (0) الصفـر بیـن

 الملفات تقییم أعاله إلیھ شارالم المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

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

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

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط  :العاشر الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة
  . المناظرة

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

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة دلخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة متصرف

 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقــــــّرر 
  رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  باجــــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و 
  . باجة

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف ىإل االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  . باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى 

  :یلـــــــــــــي ما قــــرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة لموالیةا األیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.   

   .واحدة بـخّطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ذاھ ینشر :الرابع الفصل

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق بمقرر یتعلق

  باجة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان رئیس متصرف

 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قــــــــــــّررم  
  رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 

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

  باجــــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، لدستورا على اإلطالع بعد

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و    
  . باجة بلدیة

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  ىوعل
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  . باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى 

  :یلـــــــــــــــــــــي ما قــــرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

 ( 05 ) بخمسة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .خطط 

  . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

                          
                          

  بلدیة رئیس   
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة مستشار متصرف

  2020 أكتوبر 19 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقــــــــّرر 
  رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  باجــــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع 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 وعلى   
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و    
  . باجة بلدیة

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

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة ھتممت
   2012 أكتوبر
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 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة یةللترق التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  . باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى 

  :یلـــــــــــــــــــي ما قــــرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى  اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

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

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقــــــع :الثالث الفصل

  المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  بلدیة رئیس
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة للمح رتبة إلى

 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قـــــــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل 
  .2020 سنة بعنوان  باجة

  باجـــــة بلدیة ــــــــسرئیـ إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد   

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و  
  . باجة بلدیة

 فیفري 15 في خالمؤر 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى  
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المتمم و العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللـــــــــــــــــــي
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 112 عدد باألمر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  :یلـــــــــــــــــــي ما قـــرر

  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول فصلال
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 ومیةالعم لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى

 (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون البرامج واضعوا
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلیھا بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة باجة بلدیة رئیس من بقرار
  . واھمس دون

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

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

   : التالیة

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم فصلم تلخیص -
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  . الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -
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 للمعني ةإداری حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة -
  . باألمر

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -
 ) الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05

 الدورات أو الملتقیات في المشاركة ھائدش من لألصل مطابقة نسخ -
  .برامج واضع رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

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

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

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

 الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
.  

  . قبولھم یمكن التي المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر یسالرئ یتولى : السادس الفصل
 بعھدتھ المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر ( 20) و (0) بین یتراوح
  . لعملھ آدائھ في وآتقانھ

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

   للمترشح العامة األقدمیة-

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو الشھادة-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنضمین والملتقیات التكوین-
  . المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات الخمس خالل

  . األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-

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

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

 یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبـل مـن المذكـورة
  . ( 20 ) والعشرون (0) الصفـر بیـن

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

 التساوي حالة وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة

 تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى
  . سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في المقبولین رشحینالمت قائمة تضبط : التاسع الفصل
   المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
    . المحلیة

  بلدیة رئیس 
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بمقرر یتعلق

  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة عام متصرف

 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقــــــــــّرر   
  رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل عام متصرف
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة

  باجــــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في لمؤرخا 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث المتعلق 1887 یةجویل 13 في المؤرخ األمر على و    
  . باجة بلدیة

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  . بالبلدیات والترسیم
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 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلـى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة راتلإلدا المشترك اإلداري السلك

  . باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى

  .2020 البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى 

  :یلـــــــــــــــــــــي ما قــــرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

 ( 03 ) بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .خطط 

  . 2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات سمیةالر بالجریدة القرار ھذا ینشر :الرابع الفصل

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  2020 سنة وانبعن

 یتعلق 2020 أكتوبر 09 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من قـــــرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020.  

  باجــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على االطالع بعد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع لىوع
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و 
  . باجة

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2009 جانفي

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى 
 المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ
   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و نتداباال آلیات و صیغ بضبط

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 09في المؤرخ القرار وعلى 
 تقني مساعد رتبــــة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 2020 كتوبرأ 01 في المؤرخ باجة بلدیة رئیس قرار وعلى
 طریق عن شغورھا سدّ  المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط المتعلق

 إلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات
 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة الموظفین إطارات ضمن العملة

2020.  

 المؤرخ باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى 
  . 2020 أوت 19 في

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى 

  :یلــــــــي مـــــــــــا قـــرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

  .2020 سنة بعنوان العمومیة داراتلإل المشترك التقني بالسلك تقني

 (03) بثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  . خطط

    .2020 نوفمبر 12 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس  
  الغربي  یاسر دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق رربمق یتعلق
  2020 سنة بعنوان باجة بلدیة لفائدة تصرف كاتب
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 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ باجة بلدیة رئیس من مقـــــــــــّرر
  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك  تصرف كاتب
  .2020 سنة بعنوان باجة بلدیة

  باجــــة بلدیــة رئیــس إنّ 

  ، الدستور على اإلطالع بعد   

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

 یسمبرد 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث لقالمتع 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر على و    
  . باجة بلدیة

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

 والمتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 المؤرخ باجة لبلدیة األعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور وعلى 
  . 2020 أوت 19 في

  .2020 لسنة البلدیة بالمیزانیة المرصودة االعتمادات وعلى 

  :یلــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــّرر

 2020 دیسمبر 01 یوم لفائدتھا و باجة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة لموالیةا األیّام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة

 (05) بخمسة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .خطط

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا شرین :الرابع الفصل

  بلدیة رئیس
 الغربي  یاسر دمحم
  

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

  القصرین

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة و بالملفات داخلیة بمناظرة

  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن و بالملفات داخلیة مناظرة

  بلدیة رئیس 
  مدایني  محسن

  

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

  سوسة

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 بلدیة عام كاتب سالم بن مراد للسید اإلمضاء حق تفویض بقرار
  سوسة

 بلدیة عام كاتب سالم بن مراد للسید اإلمضاء حق تفویض قرار
  سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
  سوسة بلدیة عام كاتب سالم بن مراد للسید إمضاء تفویض بقرار

 في سوسة بلدیة عام كاتب سالم بن مراد للسید إمضاء تفویض قرار
  المدنیة الحالة مادة

  یةبلد رئیس
  خالد اقبال دمحم
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------------------  

  أكودة

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى
  أكودة بلدیة لفائدة

 یتعلق 2020 أوت14 في مؤرخ أكودة دیةبل رئیس من  قـــرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  . أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  أكودة 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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المـؤرخ األمر على و
  .أكودة

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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

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

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

 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018جوان

  : یلـــــــــــي مـــــــــــــا قـــــــــــــــرر

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

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

 أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع ریختا .-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة،

  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  یة،العلم الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

  ، تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 سنوات (5) للخمس التسمیة منذ دارةاإل قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة

 المترشح یعده تقدیر اقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر الرئیس اتبمالحظ مصحوبا

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

  ..االرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
   یةالمحل الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى
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 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو العلمیة  الشھائد-

  اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
   المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

 األخیرة سنوات (5) األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

 إلیھ والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند ددالع-
  .أعاله 7 بالفصل

  أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة او مترشحان تحصل ذاوا شغورھا سد المراد الخطط عدد

 في القدمھم االلویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 لجنة نم وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  : في أكودة

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس

  2019 سنة بعنوان

 2020 أوت 14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من  قــــــــرار
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك
  .  2019 سنة

   أكودة بلدیــة رئیس إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد

 2018 ماي 09 في 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 لسنة 112 عدد القانون وعلى المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

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

 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ
  .2011 دیسمبر

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد ألمرا وخاصة تممتھ
   2009 جانفي

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
   2009 نفيجا

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

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

 المتعلق 2020 أوت 14 في المؤرخ أكودة بلدیة رئیس قرار وعلى
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  .  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 14 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
 بعنوان أكودة ببلدیة لإلدماج المھنیة واالمتحانات ملفاتبال للترقیة

  . 2019 سنة



  73عــــــدد   2020أكتوبر  23 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   4900صفحــة 

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مـایلــــــي قــــــرر

 2020 نوفمبر 02 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  . 2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

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

  . 2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في أكودة

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك
  2019 سنة

 یتعلق 2020 أوت14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من   قــــرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك التقني
2019  .  

   أكودة بلدیــة رئیس إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد

 2018 ماي 09 في 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 لسنة 112 عدد القانون وعلى المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

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

 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ
  .2011 دیسمبر

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

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

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

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

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

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

 المتعلق 2020 أوت14 في المؤرخ أكودة بلدیة رئیس قرار وعلى
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك ولأ

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت14 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
 بعنوان أكودة ببلدیة لإلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة

  . 2019 سنة

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مـایلــــــي قــــــرر

 2020 نوفمبر 02 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  . 2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد دحد : الثاني الفصل

  . 2020 سبتمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في أكودة

                          
  بلدیة رئیس

  عمر بن  نبیل
  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  أكودة

 یتعلق 2020 أوت14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من  قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . أكودة بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك التقني بالسلك أول

  أكودة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد
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 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 سياألسا النظام بضبط المتعلق 1983

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المـؤرخ األمر على و
  .ةأكود

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

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

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

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

 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018جوان

  : یلـــــــــــي ـــــــــــــام قـــــــــــــــرر

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

  .القرار

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

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین واناألع ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  .المناظرة فتح تاریخ

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ

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

  : التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة
  العمومیة،

  الحالیة، الرتبة يف المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ

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

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

  .تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

  .الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم

  .قبولھم یمكن الذین حینالمترش قائمة إقتراح

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  للمترشح، العامة ةاألقدمی

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد

 منذ اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین
  تقني، رتبة في التسمیة

  األخیرة، سنوات للخمس والمواظبة السیرة

 المشارو للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ
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 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

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

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

 حالة وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تساوت وإذا الرتبة في  األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم

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

  .المناظرة لجنة من

  في أكودة
  بلدیة رئیس

  عمر بن  نبیل
  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ظیمتن كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى
  أكودة بلدیة لفائدة

 یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من  قــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین لكبس رئیس معماري مھندس
  . أكودة بلدیة

  أكودة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1957 نفيجا 9 في المـؤرخ األمر على و      
  .أكودة بلدیة

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى      
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999 جویلیة

 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لالدارة المعماریین المھندسین
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

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

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

 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى     
  . 2018جوان

  : یلـــــــــــي مـــــــــــــا ـــــــــــــررقــ

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

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

 في المترسمون األول المعماریون المھندسون أعاله الیھ المشار
 في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 ھذه وتسجل االداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 المترشح الیھا ینتمي التي لالدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : التالیة بالوثائق مصحوبة وتكون

  ذاتیة سیرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
   باالدارة

 التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر-
 ) المناظرة فتح  لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 ( ... تكوینیة دورات ندوات، محاضرات، الملتقیات، في المشاركة
  ویكون والمنشورات والبحوث االعمال من نسخة االقتضاء وعند

 الیھا ینتمي التي دارةاال رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا
  .المترشح
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 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  االرسال تاریخ معرفة

 إسناد المترشح الیھا ینتمي التي  االدارة رئیس یتولى : 6 الفصل
 التي لالنشطة تقییما (20) نوالعشریــــ (0)الصفر بین یتراوح عدد
 فتح  لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام

  : على باالعتماد المناظرة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة االعمال-

 أعاله الیھا لمشارا الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط -
  المترشحین

  (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد اسناد -

  ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة احاقتر -

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

 حالة وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تساوت وإذا الرتبة في  میةاألقد حسب األولویة تعطى التساوي
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم

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

  .المناظرة

  : في أكودة

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 أكودة بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري
  2019 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 أوت14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من  قــــــرار
 رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ بفتح

 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك
2019  .  

   أكودة بلدیــة رئیس إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد

 2018 ماي 09 في 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 لسنة 112 عدد القانون وعلى لمحلیةا الجماعات بمجلة المتعلق

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

 23 في المؤرخ 2011 لسنة  89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ
  .2011 دیسمبر

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

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

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لالدارة المعماریین
  .2009 جانفي 21 في

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

 مارس 22 في 2019 لسنة 291 عدد الحكومي مراأل وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
   بالبلدیات

 المتعلق 2020 أوت 14 في المؤرخ أكودة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .لالدارة المعماریین ینالمھندس بسلك رئیس معماري مھندس

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 14 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
 بعنوان أكودة ببلدیة لإلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة

  . 2019 سنة

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مـایلــــــي قــــــرر
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 2020 نوفمبر 03 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري
2019 .  

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

  . 2020 أكتوبر 05یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان

 2020 أوت 14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من  قـــــــــــرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2019 .   

   أكودة لدیةب رئیس إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد

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

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

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

 2020 تأو 14  في المؤرخ أكودة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 14  في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
 بعنوان أكودة ببلدیة لإلدماج المھنیة اناتواالمتح بالملفات للترقیة

  . 2019 سنة

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مـایلـي قــرر

 2020 نوفمبر 2 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  . 2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك

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

  . 2020 أكتوبر 1 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
  البلدیات لفائدة

 بضبط یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ أكودة رئیس من  قــــرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال

  أكودة 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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المـؤرخ األمر على و
  .أكودة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات
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 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020
  .لعمومیةا لإلدارات المشترك

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

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : یلـــــــــــي مـــــــــــــا قـــــــــــــــرر

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

  .القرار ھذا

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

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 مجموع من األقل على ./.35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من

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

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ .-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة لمعنیةا البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة،

  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة ارقر من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 ةشھاد أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

  ، تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 سنوات (5) للخمس التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة

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

  ..اإلرسال تاریخ معرفة

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 7 الفصل
 یعبر                (20) والعشریــــن (0)الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن

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

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو العلمیة  الشھائد-

  اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والرسكلة لتكوینا-
   المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

 األخیرة سنوات (5) األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة-
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

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

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

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

 لملفاتا تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
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 عدة او مترشحان تحصل واذا شغورھا سد المراد الخطط عدد
 في القدمھم االلویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  : في أكودة

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  يف مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  2019 سنة بعنوان

 بفتح یتعلق 2020 أوت 21 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من
 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

2019 .   

   أكودة بلدیة رئیس إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد

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

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

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

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

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام ضبطب والمتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

 المتعلق 2020 أوت 21  في المؤرخ البلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 21  في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد طالخط ونوعیة
 بعنوان أكودة ببلدیة لإلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة

  . 2019 سنة

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مـایلـي قــرر

 2020 نوفمبر 16 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیامو

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2019 .  

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

  . 2020 أكتوبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر نب  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
  البلدیات لفائدة العمومیة

 كیفیة بضبط لقیتع 2020 أوت 21 في مؤرخ أكودة رئیس من
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  أكودة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة
 سبتمبر 23 فــــي مــــــــؤرخال 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
2011.  
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 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المـؤرخ األمر على و
  .أكودة

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

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

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

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

 جوان 25 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : یلـــــــــــي مـــــــــــــا قـــــــــــــــرر

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

  .القرار ھذا كامألح

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الراقنون والكتبة التصرف كتبة
 اریخت في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط
  .الترشحات ختم

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  .المناظرة فتح تاریخ-

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة قغل تاریخ-

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

  : التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئیس لقب من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

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

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

  .راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 شاركةالم حق لھم المخول المترشحین واقتراح الترشحات في النظر-
  .المناظرة في

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنضباطھ دتھبعھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 في اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  راقن، كاتب أو تصرف تبكا رتبة

  األخیرة، سنوات للخمس والمواظبة السیرة-

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

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة
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 حال�ة وف�ي علیھ�ا المتحص�ل األع�داد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تس�اوت وإذا الرتب�ة ف�ي  األقدمی�ة حس�ب األولوی�ة تعط�ى التس�اوي
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم

 ف�ي نھائی�ا المقب�ولین المترش�حین قائم�ة تض�بط : التاس�ع الفص�ل
 وب�اقتراح المعنی�ة البلدی�ة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  لنبی

  

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

 یتعل�ق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  أكودة بلدیة لفائدة

 بض�بط یتعل�ق 2020 وتأ 21 ف�ي م�ؤرخ أك�ودة بلدی�ة رئ�یس من
 كات�ب رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة

 بلدی�ة لفائ�دة العمومی�ة ل�إلدارات المش�ترك اإلداري بالس�لك تص�رف
  . أكودة

  أكودة بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على إطالعھ بعد

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

 دیس�مبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 لس�نة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة ألع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعل�ق 1983

 الص�بغة ذات العمومی�ة والمؤسس�ات المحلی�ة العمومی�ة والجماع�ات
 وخاص�ة تممت�ھ أو نقحت�ھ الت�ي النص�وص جمی�ع وعل�ى اإلداری�ة
 س�بتمبر 23 فـــ�ـي المـــــــ�ـؤرخ 2011 لس�نة 89 ع�دد المرس�وم
2011.  

 بلدی�ة بإح�داث المتعل�ق 1957 جانفي 9 في المـؤرخ األمر على و
  .أكودة

 أفری�ل 13 ف�ي الم�ؤرخ 1998 لس�نة 834 ع�دد األم�ر وعل�ى
 اإلداري بالس�لك الخ�اص األساس�ي النظ�ام بض�بط والمتعل�ق 1998
 أو نقحت�ھ الت�ي ص�وصالن جمی�ع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 ف�ي الم�ؤرخ 2012 لس�نة 2362 ع�دد األم�ر وخاص�ة تممت�ھ
  .2012 أكتوبر

 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 لس�نة 291 ع�دد األم�ر وعل�ى
 والترس�یم والترقی�ة االنت�داب وآلی�ات ص�یغ بض�بط المتعل�ق 2019
  . بالبلدیات

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

 ج�وان 25 بت�اریخ البل�دي المجل�س تنص�یب جلس�ة محض�ر وعل�ى
2018 .  

  : یلـــــــــــي مـــــــــــــا قـــــــــــــــرر

 رتب�ة إل�ى للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظم : األول الفصل
 وفق�ا ومی�ةالعم ل�إلدارات المش�ترك اإلداري بالس�لك تص�رف كات�ب

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقی�ة بالملف�ات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 خم�س ش�رط ف�یھم والمت�وفر رت�بھم ف�ي المترس�مون اإلدارة مستكتبو
 خ�تم ریخت�ا ف�ي الرتب�ة ھ�ذه ف�ي األق�ل عل�ى أقدمی�ة س�نوات (5)

  .الترشحات

 أع�اله إلیھ�ا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 ب�النظر لھ�ا ال�راجعین األع�وان ولفائ�دة أكودة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .مناظرةال لجنة اجتماع تاریخ .-

 أن أع�اله إلیھ�ا المش�ار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 رئ�یس قب�ل م�ن ممض�ى التلخ�یص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  ینوبھ، من أو اإلدارة

 الوظیف�ة ف�ي المترش�ح انت�داب ق�رار م�ن لألص�ل مطابق�ة نس�خة-
  العمومیة،

  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خ�الل الع�ون عل�ى المس�لطة التأدیبی�ة العقوب�ات ق�رارات م�ن نس�خ-
 ش�ھادة أو المن�اظرة ف�تح لس�نة الس�ابقة األخی�رة سنوات (5) الخمس

  ، تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقی�ات ف�ي المش�اركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 س�نوات (5) للخم�س التس�میة من�ذ اإلدارة قب�ل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة
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 المترش�ح یع�ده تق�دیر اقص�ى عل�ى ص�فحات عش�ر ف�ي نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

 التقری�ر ھ�ذا ویك�ون وتحس�ینھا تطویرھ�ا ومقترح�ات المن�اظرة ف�تح
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض : 5 الفصل
 عل�ى دل�یال الض�بط بمكت�ب التس�جیل ت�اریخ ویك�ون الترشحات قائمة

  ..االرسال تاریخ معرفة

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

  : بالخصوص جنةالل ھذه وتتولى

 ح�ق لھ�م المخ�ول المترش�حین قائم�ة واقت�راح الترش�حات في النظر-
  .المناظرة في المشاركة

 ف�ي المح�ددة للمق�اییس طبق�ا المترش�حین وترتی�ب الملف�ات تقی�یم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقییم�ي ع�دد إس�ناد للمترش�ح المباش�ر ال�رئیس یت�ولى : 7 الفص�ل
 یعب�ر                (20) والعشریـــ�ـن (0)الص�فر ب�ین یت�راوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن

 تقی�یم أع�اله الیھ�ا المش�ار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

   التعلیمي المستوى أو العلمیة  الشھائد-

  اإلدارة قب�ل م�ن فیھ�ا الم�رخص أو المنظم�ین والرس�كلة التك�وین-
   المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس

 األخی�رة س�نوات (5) األخی�رة س�نوات للخم�س والمواظب�ة الس�یرة-
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة

 إلی�ھ والمش�ار للمترش�ح المباش�ر ال�رئیس ط�رف م�ن المس�ند الع�دد-
  .أعاله 7 بالفصل

  أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 ت�تالءم أخ�رى مق�اییس إض�افة المن�اظرة لجن�ة ألعض�اء ویمك�ن
 بالمق�اییس الخاص�ة الض�وارب وتض�بط المترش�ح رتب�ة وخصوص�یة

 یت�راوح عدد اسمقی كل إلى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20) والعشرین (0) الصفر بین

 الملف�ات تقی�یم أع�اله إلیھ�ا المش�ار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 ح�دود وف�ي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 ع�دة او مترش�حان تحص�ل واذا ش�غورھا س�د الم�راد الخط�ط ع�دد

 ف�ي الق�دمھم االلوی�ة تك�ون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المن�اظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 جن�ةل م�ن وب�اقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  : في أكودة

  بلدیة رئیس 
  عمر بن  نبیل

 

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

  الھاني سیدي

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح بقــرار یتعلق
  مباشرة أعلى

 أكتوبر 14   في الھانیمؤرخ سیدي بلدیة رئیس من مقــــــــــــرر
 إلى صنف من العملة لترقیة المھني  امتحان  بفتح یتعلق   2020

  .  2020 سنة بعنوان  مباشرة أعلى صنف

 الدستورالجمھوریة على  إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیس إن
        ،  التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد
  ،  المحلیة الجماعات مجلة رباصدا والمتعلق 2018 ماي

 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
  ، الھاني سیدي بلدیــة بإحداث والمتعلق 1994

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

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

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة سساتوالمؤ المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
  .التأجیر مستویات و اإلداریة

 فیفري 12 في خالمؤر 2007 لسنة 267 عدد األمر وعلى
 إلى المسندة الخصوصیة المنحة من جزء بتحویل والمتعلق 2007
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 األجور بشبكة المحدد األساسي المرتب إلى العمومیین األعوان
  . بھم الخاصة

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیة للجماعات االلكترونیة وبالمواقع المحلیة اعاتللجم الرسمیة

  . وتعلیقھا الصلة ذات والوثائق للقرارات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة  اإلختباراتواإلمتحانات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فريفی 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدّونة

  .البلدیات و الجھـویة المجالس لعملة واالنتداب

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

  . بالبلدیات والترسیم

 عدد بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 14 في خالمؤر المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من  ترقیتھم المزمع العملة
  . 2019 سنة بعنوان الھاني سیدي

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، البلدي للمجلس لداخليا النظام على بالمصادقة

  في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
   2020 فیفري 29

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  : یلــي مـا قــــرر

 العملة لترقیة مھني إمتحان الھاني سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصل
   وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  : التالي الجدول لمقتضیات وفقا

   : الثانیة الوحدة ضمن 1   

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة سیتم التي األصناف
  مھني إمتحان

  02الرابـــع الصنف

  07الخامــس الصنف

  السادسالشــــيء الصنف

  01السابع الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن -2

 طریق عن ترقیتھم المراد لةالعم إلیھاعدد الترقیة سیتم التي األصناف
  مھني إمتحان

  الشــــيء الثامـن الصنف

  الشــــيء التاسع الصنف

  الشــــيء العاشر الصنف

 دیسمبر 21 االثنین  یوم المھنیة االمتحانات تجرى: الثاني الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 نوفمبر 16 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع: الثالث الفصل
2020.  

 للجماعات الّرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :  الرابع الفصل
  . المحلّیّة

  ................. : في الھاني سیدي

  البلدیـــة رئیـــس
  الجلیـطي محمــد

  

                                                                
 أكتوبر 14 في ؤرخالھانیم سیدي بلدیة رئیس من مقــــــــــــرر    

 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020
  .2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

 الجمھوریة الدستور على  إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیس إن
        ،  التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد
  ،  المحلیة الجماعات مجلة دارباص والمتعلق 2018 ماي

 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
  ، الھاني سیدي بلدیــة بإحداث والمتعلق 1994

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

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

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة مؤسساتوال المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك  أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة  المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
  .التأجیر مستویات و اإلداریة
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 فیفري 12 في لمؤرخا 2007 لسنة 267 عدد األمر وعلى
 إلى المسندة الخصوصیة المنحة من جزء بتحویل والمتعلق 2007
 األجور بشبكة المحدد األساسي المرتب إلى العمومیین األعوان
  . بھم الخاصة

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیة للجماعات االلكترونیة وبالمواقع المحلیة للجماعات الرسمیة

  . وتعلیقھا الصلة ذات والوثائق للقرارات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة  االختبارات واالمتحانات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدّونة

  .البلدیات و الجھـویة المجالس لعملة واالنتداب

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

  . بالبلدیات والترسیم

 امتحان بفتح المتعلق 2020 أكتوبر 14 في المؤرخ المقرر وعلى
 سیدي ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

  . .2020 سنة بعنوان الھاني

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي ظامالن على بالمصادقة

  في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
   2020 فیفري 29

  ،2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  : یلـــي مـا قــرر

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

  : ولىاأل الوحدة ضمن ـ 1

  باإلختیار أعلى صنف إلى سیرتقون الذین العملة عدد الصنف الوحدة

   شيء ال الثاني األولىالصنف الوحدة

  شيء الثالثال الصنف

  : الثانیة الوحدة ضمن ـ 1

 ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة سیتم التي األصناف الوحدة
   مھني امتحان طریق عن

  باإلختیار رقیتھمت المراد العملة عدد(% 50)

(50 %)  

  0101 الرابـــــــع الصنف الثانیة الوحدة

  0403الخامـــــس الصنف

  00الســــــادس الصنف

  الشيء01السابـــــــع الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن ـ 2

 ترقیتھم المراد العملة عدد إلیھا الترقیة سیتم التي األصناف الوحدة 
  باإلختیار ترقیتھم المراد العملة عدد مھني امتحان طریق عن

(50 %)  

  الشيء الشيء الثامــــــن الصنف الثالثة الوحدة

  الشيء شيء ال التاســـــع الصنف

  الشيء الشيء العاشــــر الصنف

   المحلّیّة للجماعات الّرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الثاني الفصل

  ............ : في الھاني سیدي

  البلدیـــة رئیـــس
  الجلیـطي محمــد

                                                                
 أكتوبر 14في الھانیمؤرخ سیدي بلدیة رئیس من مقــــــــــــرر 

 صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیب یتعلق2020
 سنة بعنوان الھاني سیدي بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

2020 .  

 الدستورالجمھوریة على  إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیس إن
        ،  التونسیة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على االطالع بعد
  ،  المحلیة الجماعات مجلة باصدار والمتعلق 2018 ماي

 مارس 07 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
  ، الھاني سیدي بلدیــة بإحداث والمتعلق 1994

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

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

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى
 عملة سلك  أصناف درجات بین المطابقة بضبط لقالمتع 1998
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 الصبغة ذات العمومیة  المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
  .التأجیر مستویات و اإلداریة

 فیفري 12 في المؤرخ 2007 لسنة 267 عدد األمر وعلى
 إلى المسندة الخصوصیة المنحة من جزء بتحویل والمتعلق 2007
 األجور بشبكة المحدد األساسي لمرتبا إلى العمومیین األعوان
  . بھم الخاصة

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیة للجماعات االلكترونیة وبالمواقع المحلیة للجماعات الرسمیة

  . وتعلیقھا الصلة ذات والوثائق للقرارات

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر لىوع
 عملة وترقیة إلنتداب المھنیة  واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدّونة

  .البلدیات و الجھـویة السالمج لعملة واالنتداب

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

  . بالبلدیات والترسیم

 لوزیر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد المنشور  وعلى
 اتالبلدی رؤساء والسادة السیدات كافة الى والبیئة المحلیة الشؤون

 االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق كیفیة حول
  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 امتحان بفتح المتعلق 2020 أكتوبر 14 في المؤرخ المقرر وعلى
 سیدي ةببلدی مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

  . .2020 سنة بعنوان الھاني

 عدد بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 14 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من  ترقیتھم المزمع العملة
  . 2019 سنة بعنوان الھاني سیدي

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

  في المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
   2020 فیفري 29

  ، 2020 لسنة البلدیة میزانیة على و

  : یلــي ما قــــــــــرر

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل
   : السادة من الھاني سیدي ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  اللجنة رئیس.........ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

  عضو ...................   العامة بالكتابة المكلف أو العام الكاتب-

  عضو....... بالبلدیة البشریة الموارد في بالتصرف المكلف  ـ

  عضو .......عالیة كفاءة ذو عامل أو مختص تقني إطار-

 أعضاء تعیین اللجنة ئیسلر االقتضاء عند یمكن: الثاني الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . اللجنة أعضاء مشموالت من

 المحلّیّة للجماعات الّرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الثالث الفصل
  ................. : في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 23  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
  2020 سنة بعنوان ترقیتھم المراد األعوان عدد بقــرارضبط

 سبتمبر 11  في مؤرخ  الھاني سیدي بلدیة  رئیس من قــــــــــــرار
  الرتبة من ترقیتھم المزمع  األعوان  عدد بضبط یتعلق   2020

 طریق عن المشترك اإلداري السلكب مباشرة األعلى  الرتبة إلى
  2020 سنة بعنوان اإلستثنائیة الترقیة

 الدستور على  إطالعھ بعد الھاني سیدي بلدیة رئیسة إن      
        ،  التونسیة الجمھوریة

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون على و
  المحلیة، الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في  المـؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و
 و    الدولة ألعــوان العـام األسـاسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات  و المحلیة  الجماعات
 بالقانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التـي النصـوص جمیع على

 و 1997 دیسمبر 20 في المـؤرخ 1997 لسنة ـدد83عـ
 2003 مـارس 17 فــي  المـؤرخ 2003 لسنة ـدد20عـ القـــانون

 23 فــي المـــؤرخ 2011 لسنــة 89 عـــدد المـرســوم علـى و
  ،  2011سبتمبر

 مارس 07  في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر على و
  ، الھاني سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1994

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر على و
 اإلداري بالسلـك الخاص األساسي النظـام بضبـط المتعـلـق 2020
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

  ، تممتھ

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى  اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك
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 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،   

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

   في  المؤرخ الھاني سیدي بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار وعلى
   2020 فیفري 29

  . 2020 لسنة البلدیة میزانیة  وعلى

 فیھم تتوفر الذین المشترك اإلداري بالسلك األعوان قائمة على و
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  في الترقیة شروط
  ،2020 سنة بعنوان

  مایلي قــررت

 سنة بعنوان ترقیتھم المراد األعوان عدد یضبط : األول الفصـل
  : التالي الجدول بیانات حسب 2020

  السلك

  إلیھا الترقیة یتم التي الرتب

 طریق عن الترقیة شروط فیھم تتوفر الذین لألعوان الجملي العدد
  اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة و بالملفات داخلیة مناظرة

 بالملفات اخلیةد مناظرة طریق عن ترقیتھم المزمع األعوان عدد
   اإلستثنائیة للترقیة

( 100 %)  

   بالملفات  داخلیة  مناظرة طریق عن ترقیتھم المزمع األعوان عدد

 ( 0 %)  

  المشترك اإلداري

  رئیس متصرف -

01  

01  

0  

  متصرف -

02  

02  

0  

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

   2020 أوت 24 في الھاني سیدي 

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم

  

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

  كندار

 یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

 الموالیة األیام و 2020 فمبرنو 31 یوم لفائدتھا و كندار ببلدیة تفتح
 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري

  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  .2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع

  بلدیة رئیس
   مبم بن  علي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف

 الموالیة االیام و 2020 نوفمبر 31 یوم لفائدتھا و كندار ببلدیة تفتح
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة لفاتاللم داخلیة مناظرة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك االداري

  .واحدة بحطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  .2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع

  بلدیة رئیس
  مبم بن  علي

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظیم كیفیة بقرار

  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
  كندار بلدیة لفائدة

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة قرار
 ھذا الحكام وفقا میةالعمو لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار

  القرار

  بلدیة رئیس
   مبم بن  علي
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------------------  

  المدیوني قصیبة

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 سبتمبر 05 في مؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیـس من بقـــــــــرار

 إلى ستثنائیةاال للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة بتنظیم یتعلق 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة

  :عـلـى االطّـالع بـعـد المدیوني قصیبة بـلـدیـة رئـیـس إن

  الدستور، -

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

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

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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر  -
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

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

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 ةلسن 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
   2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 فیفرى 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر  -
 اإلداري بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020
  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 بتاریخ المدیوني بقصیبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر  -
  2018 جوان 21

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفّات داخلیةال المناظرة تنّظم :األول الفصل -
 لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصـّرف رتبة إلى

 ھذا ألحكام وفقا سواھا دون المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة
  .القرار

 للترقیة بالملفّات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن :الثاني الفصل  -
 المشتــــرك اإلداري بالّسلك رئیس فمتصرّ  رتبة إلى االستثنائیة
 المستشارون المتصّرفون أعاله إلیھ المشار العمومیـــــة لإلدارات

 115 عدد الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون
 إلى بالنّظر والّراجعون 2020 فیفري 25 في المؤّرخ 2020 لسنة

 والذین رتبھم في المترّسمون و سواھا دون المدیوني قصیبة بلدیـة
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 4 ) األربعة شرط فیھم تتوفّر
  .الترّشحات ختم تاریخ فى الّرتبة

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

 االستثنائیة للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة تفتح :الرابع الفصل -
 ولفائدة المدیوني قصیبة بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

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

  .للتّناظر المعروضة الخطط عدد  -

  .الترّشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ  -

 اإلداري التسلسل طریق عن الترّشح ملفّات تقدّم :الخامس الفصل -
 المدیوني قصیبة لبلدیة المركزي الّضبط بمكتب وجوبا تسّجل و

  :التّالیة الوثائق على وتشتمل

  االستثنائیة، لترقیةل ترّشح مطلب -

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

  العمومیة، الوظیفة في المترّشح انتداب قرار من نسخة -

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

  باألمر، للمعنى إداریة حالة آلخر الّضابط القرار من نسخة -

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

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

  :بالخصوص اللّجنة ھذه وتتولّى ، المدیوني صیبةق بلدیة
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 لھم المخّول المترّشحین قائمة واقتراح الترّشحات مطالب في النظر -
  المناظرة، في المشاركة حق

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

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

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

  للمترّشح، العاّمة األقدمیّة -

  للمترّشح، الحالیة الّرتبة فى األقدمیّة -

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولّى :التاسع الفصل -
 فى قائمة إعداد و القــرار ھذا ألحكـام طبقا علیھا المعروضة لفّاتالم

  .ترقیتھم المقترح األعوان

 في نھائیّا المقبولین المترّشحین قائمـة تضبط :العاشر الفصل  -
 المدیوني قصیبة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظــــرة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح

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

  بلدیة رئیس   
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 سبتمبر 05 في مؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیـس من بقـــــــــرار

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة  بلدیة لفائدة

  المدیوني قصیبة بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

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

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

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

  . یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

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

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

  : یلــي ما قرر

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

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى ةاالستثنائی
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

  2020 أكتوبر 09 یوم الترشحات ختم یقع : الثــالث الفصل

  بلدیة رئیس   
  سالم الحاج  رضا دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 سبتمبر 05 في مؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیـس من بقـــــــــرار
 للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات

  :عـلـى االّطـالع بـعـد المدیوني قصیبة بـلـدیـة رئـیـس إن    
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  الدستور، - 

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

 1983 ردیسمب 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون -
 و الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق

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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر  -
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 فیفرى 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر  -
 اإلداري بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020
  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك

 فیفرى 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر  -
 اإلداري السّلك رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020
  تأجیر،ال ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

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

 والمتعلّق 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار -
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري الّسلك

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

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

 جوان 21 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر  -
2018  

  المدیوني قصیبة ببلدیة وعملة أعوان مجموع ضبط قرار  -

 مارس 01 في المؤّرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیس قرار  -
 عن ھاشغور سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط والمتعلّق 2020

 الّسلك رتب مختلف إلى للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرات طریق
 المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة بعنوان

 سبتمبر 05 فى المؤّرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیس قرار  -
 ملفّاتبال الدّاخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط والمتعلّق 2020

 المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 سبتمبر 05 في مؤرخ المدیوني قصیبة بلدیة رئیـس قـــــــــرار -
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك سرئی متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة

  :یـــــــــلـــــــى مــــــــــا قــــــــــــــــّرر

 للترقیة بالملفّات الداخلیة المناظرة لجنة تترّكب :األول الفصل
 ركالمشت اإلداري بالّسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 بمقتضى المفتوحة و المدیوني قصیبة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 من 2020 سبتمبر 05 في والمؤّرخ أعاله إلیھ المشار القرار
  :الّسادة

  .رئیس بصفة ، ینوبھ من أو البلدیة رئیس  -

 معتمر، الساحلین بلدیة عام وكاتب رئیس متصّرف  قواو رشدي -
  عضو بصفة

 بصفة ینوبھ من أو المنستیر  بوالیة البلدیة ونالّشؤ دائرة رئیس -
  .عضو

 المدیوني قصیبة ببلدیة باألعوان مكلف متصرف : سالم بن سامیة -
  عضو بصفة :

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

  .المناظرات

  بلدیة سرئی   
  سالم الحاج  رضا دمحم

 

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

  ھالل قصر

 2020 أكتوبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 لسنة األسواق إلستلزام اإلفتتاحیة األثمان على بالمصادقة یتعلق

2021  

 أكتوبر 16 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في  البلدي المجلس صادق
  :التالیة األسواق إلستلزام حیةاإلفتتا األثمان على 2020

 معلوم مع د.م 1.450 : قدره إفتتاحي بثمن األسبوعیة السوق-
   د.أ 40 التنظیف

  التنظیف معلوم مع د.أ 50 : قدره إفتتاحي بثمن الظرفیة السوق-
  د.أ 3

  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر
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------------------  

 2020 وبرأكت 1  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد مداوالت
 لسنة األسواق إلستلزام اإلفتتاحیة األثمان على بالمصادقة یتعلق

2021  

 أكتوبر 02 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في  البلدي المجلس صادق
  :التالیة األسواق إلستلزام اإلفتتاحیة األثمان على 2020

 2 التنظیف معلوم مع د.أ 26 : قدره إفتتاحي بثمن  السمك سوق-
   د.أ

 2 التنظیف معلوم مع د.أ 14 : قدره إفتتاحي بثمن البلدي خالمسل-
  د.أ

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

 

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

  بوحجر

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 باإلختبارات المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 تقني عون رتبة في   7و6و5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج
 بعنوان بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2020 سنة

 المنتمین العملة إلدماج باإلختبارات  مھني إمتحان بوحجر بلدیة تنظم
 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في   7و6و5 لألصناف
 رئیس قرار ألحكام وفقا 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 30 في المؤرخ بوحجر بلدیة
 المنتمین العملة إلدماج باإلختبارات المھني اإلمتحان وبرنامج تنظیم

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في   7و6و5 لألصناف
   . 2020 سنة بعنوان بوحجر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  دیةبل رئیس
  المحمدي  الوھاب عبد

  

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

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 المنتمین العملة إلدماج باإلختبارات مھني إمتحان بفتح یتعلق

 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 المنتمین العملة إلدماج باإلختبارات مھني إمتحان بوحجر ببلدیة یفتح
 المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و5 لألصناف
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  (01) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد

 30 اإلربعاء یوم بالبلدیة لإلدماج المھني اإلمتحان فتح تاریخ
  2020 دیسمبر

  . 2020 نوفمبر 30 اإلثنین یوم الترشحات تمخ تاریخ

  بلدیة رئیس   
  المحمدي  الوھاب عبد

 

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

  ھبیرة

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ببلدیة 5 صنف عامل العابدي هللا معط بسام السید انتداب بقرار
  ھبیرة

 یتعلق 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس منقرر م
 بلدیة لفائدة الخامس الصنف الثانیة الوحدة من ةعمل 02 عدد بانتداب

 على اإلطالع ،بعد ھبیرة بلدیة رئیس ،إن2020 سنة بعنوان ھبیرة
 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون  على و الدستور،

 األمر على المحلیة،و الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي
 المتعلق 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد

 العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص النظام بضبط
 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد األمر على و

 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020
 عدد األمر على التأجیر،و مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك
 بإحداث المتعلق 1985 أفریل 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528

 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و ھبیرة، بلدیة
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر 18
 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات الدولة عملة

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على اإلداریة،و
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 مبردیس

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات الدولة عملة
 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على التأجیر،و مستویات و اإلداریة

 و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019
 المؤرخ المقرر على لبلدیات،وبا الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات

 و االختبارات برنامج و نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في
 الملحق على المحلیة،و الجماعات ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات

 و المھنیة المدونة المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر
 لعملة الترقیة و اإلنتداب شروط و المشموالت و الخطط ترتیب

 الشؤون وزیر السید منشور على البلدیات،و و الجھویة المجالس
 المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة
 السید قرار على بالبلدیات،و والترسیم الترقیة آلیات و صیغ بضبط
 بإنتداب المتعلق و 08/06/2020 في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس

 قرار على ھیبرة،و بلدیة لفائدة الخامس نفالص من عملة 02 عدد
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 المتعلق و 08/06/2020  في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس السید
 الوحدة من عملة 02 عدد إلنتداب المھني اإلمتحان لجنة بتركیبة
 المھني اإلمتحان و اإلختبار لجنة محضر وعلى بلدیة، لفائدة الثانیة

 یوم جلستھا دتعق التي الثانیة الوحدة من عملة إلنتداب
 السیدین من كل بنجاح وتصریحھا البلدیة بمقر 28/09/2020

 الخارجیة المناظرة في حمداوي مصباح و العابدي هللا معط بسام
 رأي على ،و2020 سبتمبر 14و5 و 4 و 3 أیام أجریت التي

 بتاریخ اإلستثنائیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس
 السید إنتداب یتم :األول الفصل:یلي ما قرر  ،29/09/2020

 "ج" صنف ثقیلة شاحنة سائق خطة في العابدي هللا معط بسام
 الفصل.2020 أكتوبر 01 من إبتداءا الخامس الصنف الثانیة الوحدة
 أو ترسیمھ بإنتھائھ یتم سنتین یدوم لتربص المعني یخضع :الثاني
 مكلف ھبیرة لبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل . العمل من إعفاؤه
   القرار ھذا بتنفیذ

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 28  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  2019 ةلسن االحتیاطي المال توزیع بقرار

  2019 لسنة االحتیاطي المال توزیع قرار

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 متصرف رتبة الي للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  2020 سنة بعنوان مستشار

 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس منقـــــــــــــرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةالمن بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  .ھیبرة

  ، ھبیرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و-
  .محلیةال الجماعات مجلة بإصدار 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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

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

 أفریل 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528 عدد األمر على و -
  .ھبیرة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و-
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و-
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة النتعلق 2020 سبتمبر

 المنعقدة ھبیرة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  .2018 جویلیة 02 بتاریخ

 2020 سبتمبر 14 في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس قرار على و-
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلي ما قرر

 األیام و 2020 دیسمبر 15 یوم ھبیرة ببلدیة یفتح :1 الفصل
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

   .2020 نوفمبر 17 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل 

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 13  يف مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد صبط بقرار یتعلق
 مستشار متصرف رتبة الي للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة طریق
  2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ ھیبرة بلدیة رئیس من قـــرار
 مناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط
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 بعنوان العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك بالملفات داخلیة
  ھبیرة بلدیة لفائدة 2020 سنة

         

  ، ھبیرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار 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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

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

 ریلأف 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528 عدد األمر على و -
  .ھبیرة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و-
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

 02 في مؤرخال 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و-
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة النتعلق 2020 سبتمبر

 المنعقدة ھبیرة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  .2018 جویلیة 02 بتاریخ

 2020 سبتمبر 14 في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس قرار على و-
 إلى ةللترقی بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلي ما قرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 ھبیرة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات داخلیة مناظرة طریق

  :التالي النحو على

  :العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري للسلك بالنسبة /1

 التسدیدعدد طرق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  01التناظر طریق عن01مستشار متصرف

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 رتبة الي للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق

  2020 سنة بعنوان مستشار متصرف

 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .ھیبرة بلدیة

  ، ھبیرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  على و-
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار 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 لجماعاتا
   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

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

 أفریل 4 في المؤرخ 1985 لسنة 528 عدد األمر على و -
  .ھبیرة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  .بالبلدیات الترسیم و

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر دالسی منشور على و-
 األحكام تطبیق كیفیة بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة

 المنعقدة ھبیرة لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  .2018 جویلیة 02 بتاریخ
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  :یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 صلالف
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  . القرار ھذا ألحكام وفقا ھیبرة بلدیة

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

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

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل 
 مجموع من األقل على %35 بنسبة ھبیرة بلدیة رئیس من

 و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین
  .سواھم دون ھبیرة بلدیة إلى بالنظر الراجعین

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل 
 ھبیرة ببلدیة المركزي الضبط بمكتب ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق مصحوبة

 و المدنیة للخدمات الآلزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
   المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و

  العمومیة، الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل قةمطاب نسخة-

  الحالیة، الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

 سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل
  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة

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

 تقریرال ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  للمترشح، المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

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

  اإلرسال، تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
  المحلیة، الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  قبولھم، یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  لعملھ، أدائھ في اتقانھ و بعھدتھ

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

  شح،للمتر العامة األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة الشھائد-

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

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) للخمس المواظبة و السیرة-
  المناظرة،

 بالفصل إلیھا المشار و المباشر الرئیس طرف المسندمن دالعد-
  أعاله، السابع

  أعاله، الرابع بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :9 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود في و علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
   شغورھا سد المراد الخطط عدد
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 من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و
 األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط
  سنا، ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 الفصل
 لجنة من بإقتراح و ھبیرة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  المناظرة،

 المحلیة، للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :11 الفصل
     

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 28  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  2020 لسنة میزانیة تعدیل بقرار

  بالتخفیض میزانیة تعدیل قرار

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ببلدیة 5 صنف عامل حمداوي  مصباح السید انتداب بقرار یتعلق
  ھبیرة

 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس من قـــــــــــــرر
 الخامس الصنف الثانیة الوحدة من ةعمل 02 عدد بانتداب یتعلق
  ،2020 سنة بعنوان ھبیرة بلدیة لفائدة

  ، ھبیرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد األمر على و
 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 2020
  التأجیر، مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

 1985 أفریل 4 في لمؤرخا 1985 لسنة 528 عدد األمر على و
   ھبیرة، بلدیة بإحداث المتعلق

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 يف المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر على و
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات الدولة
  التأجیر، مستویات و اإلداریة

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

  بالبلدیات، لترسیما

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
 ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و

  المحلیة، الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق على و
 و باإلنتدا شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة
  البلدیات، و الجھویة المجالس لعملة الترقیة

 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ
  بالبلدیات، والترسیم الترقیة

 08/06/2020 في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس السید قرار على و
 بلدیة لفائدة الخامس الصنف من عملة 02 عدد بإنتداب المتعلق و

  ھیبرة،

 08/06/2020  في المؤرخ ھبیرة بلدیة رئیس السید قرار على و
 من عملة 02 عدد إلنتداب المھني اإلمتحان لجنة بتركیبة المتعلق و

  بلدیة، لفائدة الثانیة الوحدة

 من عملة إلنتداب المھني اإلمتحان و اإلختبار لجنة محضر وعلى 
 البلدیة بمقر 28/09/2020 یوم جلستھا عقدت التي الثانیة الوحدة

 مصباح و العابدي هللا معط بسام السیدین من كل بنجاح وتصریحھا
 14و5 و 4 و 3 أیام أجریت التي الخارجیة المناظرة في حمداوي
  ،2020 سبتمبر

 بتاریخ اإلستثنائیة دورتھ في المنعقد البلدي المجلس رأي على و
29/09/2020،    

  :یلي ما قرر

 سائق خطة في حمداوي مصباح السید إنتداب یتم :األول الفصل
 من إبتداءا الخامس الصنف الثانیة الوحدة "ج" صنف ثقیلة شاحنة
  .2020 أكتوبر 01

 بإنتھائھ یتم سنتین یدوم لتربص المعني یخضع :الثاني الفصل
   . العمل من إعفاؤه أو ترسیمھ

   . القرار ھذا بتنفیذ مكلف ھبیرة لدیةلب العام الكاتب :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم
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------------------  

 یتعلق 2020 فیفري 28  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  2020 لسنة اإلحتیاطي المال توزیع بقرار

  2020 لسنة اإلحتیاطي المال توزیع قرار

  بلدیة رئیس 
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  ثقیلة شاحنة سائق النتداب الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

   ثقیلة شاحنة سائقي النتداب الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة قرار

  بلدیة رئیس 
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 5 صنف عامل العابدي هللا معط بسام السید انتداب بقرار یتعلق
  ھبیرة ببلدیة

 ثقیلة شاحنة سائق رتبة في العابدي هللا معط بسام السید انتداب قرار
   ھبیرة ببلدیة ج صنف

  بلدیة رئیس 
  حسین بالحاج دمحم

  

  


