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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 المنیھلة

 یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ........................................................................................................................المنیھلة بلدیة لفائدة
 یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ............................................................................................................المنیھلة بلدیة لفائدة العمومیة
 یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ............................................................................................................المنیھلة بلدیة لفائدة العمومیة
 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 ...........................................................................................................المنیھلة بلدیة ائدةلف العمومیة
 2020 اكتوبر 22  في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 .........................المنیھلة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف لىإ صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

 العامري برج
 ...........................................بقــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ...........................................بقــــــــرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
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 بوزلفة منزل
  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ...............المستجد كورونا فیروس من للتوقي االحتیاطیة اإلجراءات بدعم یتعلق 2020 مارس 16 في مؤرخ
  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   ةلسن 27 عدد قرار

 ............المستجد كورونا فیروس انتشار من والتوقي للمتابعة لجنة بإحداث یتعلق 2020 مارس 13 في مؤرخ
 مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 ماي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 من للوقایة  الفطر عید أیام خالل الموجھ الصحي للحجر التطبیقیة باإلجراءات یتعلق 2020 ماي 20 في
 ........................................................................................................المستجد كورونا فیروس انتشار
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في ؤرخم 2020   لسنة 29 عدد قرار

 ....................المستجد كورونا فیروس من الثانیة الموجة ضد الوقائیة باإلجراءات یتعلق 2020 سبتمبر 1 في
  ةبوزلف منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 .........المستجد كورونا فیروس من الثانیة الموجة ضد الوقائیة باإلجراءات یتعلق 2020 سبتمبر 14 في مؤرخ
  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 مارس 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 ....................المستجد وروناك فیروس من للتوقي االحتیاطیة باإلجراءات یتعلق 2020 مارس 11 في مؤرخ
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

 ....................المستجد كورونا فیروس من الثانیة الموجة ضد الوقائیة باإلجراءات یتعلق 2020 سبتمبر 8 في
  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أفریل 21  في ؤرخم 2020   لسنة 33 عدد قرار

 مقتضیات مع المتزامن رمضان شھر خالل لالنتصاب استثنائیة بتدابیر یتعلق 2020 أفریل 22 في مؤرخ
 ......................... ....................المستجد كورونا فیروس انتشار من الوقایة وإجراءات الشامل الصحي الحجر
 مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق 2020 مارس 26 في مؤرخ 2020 لسنة 34 عدد قرار

 .....التجاریة المعامالت في المستجد كورونا فیروس من الوقائیة اإلجراءات بتدعیم یتعلق 2020 مارس 27 في
 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من ربقرا یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 21 في
 ..............................2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   ةلسن 36 عدد قرار
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 21 في

 .................................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 تاكلسة

 للترقیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ......................................................................................................رئیس متصرف لرتبة اإلستثنائیة

 للترقیة داخلیة  مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ..........................................................................المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 19  في خمؤر 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ................................................................................................تصرف كاتب  رتبة  إلى  اإلستثنائیة

  الداخلیة  مناظرة بفتح  یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 .................................................المشترك  اإلداري بالسلك مستشار متصرف  رتبة إلى  اإلستثنائیة للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة  بفتح  یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 .....................................................................المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف تبةر إلى للترقیة

 علوش دار
 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ...................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من لةالعم لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 17 في
 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق 2020 أكتوبر 17 في
 ...........................................................................................2020 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة
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 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 ...................مباشرة أعلى نفص إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 17 في

 مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 ................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 14 في

 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 كتوبرأ 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 .....................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 14

 المعقولة
 .................................................بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 .......................................................بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 .......................................................بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ....................................................بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ....................................................بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ....................................................بقرار یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 الكاف
 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ........................................................................................................................تصرف كاتب رتبة
 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 .......................................................................................................................تصرف كاتب رتبة

 استثنائیة ترقیة مناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد رارق
 .......................................................................................................تصرف كاتب رتبة الي بالملفات

 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 كتوبرأ 13  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .....................................................................................................................رئیس متصرف رتبة
 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة ظرةمنا بتنظیم یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ..............................................................................................................................متصرف رتبة
 رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 برأكتو 13 في مؤرخ 2020 لسنة 6 عدد قرار

 ....................................................................................................................................متصرف
 بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ........................................................................................................................تصرفم رتبة الي

 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ............................................................................................................................رئیس متصرف

 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ............................................................................................................................رئیس متصرف

 استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ....................................................................................................رئیس متصرف رتبة الي بالملفات

 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 .......................................................................................................................عام متصرف رتبة
 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 .......................................................................................................................عام متصرف رتبة
 استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 .......................................................................................................عام متصرف رتبة الي بالملفات
 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم لقیتع 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ...................................................................................................................مستشار متصرف رتبة
 إلي بالملفات ائیةاستثن ترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  ...................................................................................................................مستشار متصرف رتبة
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 استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ..................................................................................................مستشار متصرف تبةر الي بالملفات

 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ....................................................................................................................مساعد متصرف رتبة
 إلي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ...........................................................................................................................مساعد متصرف
 استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ....................................................................................................مساعد متصرف رتبة الي بالملفات
 سلیانة

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق2020 أكتوبر 18في مؤرخ 2020 لسنة 1عدد قرار
 ........2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020رأكتوب 18في مؤرخ 2020لسنة  2 عدد قرار
 .....2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 .2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020أكتوبر 18في مؤرخ 2020 لسنة 4 عدد قرار
 ......2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020أكتوبر 18في مؤرخ 2020 لسنة 5 عدد قرار
 ...2020 سنة بعنوان یانةسل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 بوعرادة
 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 ..................2020 سنة بعنوان بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنى بالسلك اول تقنى  رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 ...................بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سوسة

 المناظرة فتح آجال في دالتمدی في بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 .................................2019 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة فتح آجال في التمدید في بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 ..................................2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 سالم بن مراد للسید إمضاء تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 ....................................................................................................................سوسة بلدیة عام كاتب

 أكودة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20 في مؤرخ  2020لسنة 24 عدد قرار
 .........2019 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك اعالمیة محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 .........................................................................................................................................أكودة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 ..البلدیات لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك إعالمیة محلل رتبة إلى للترقیة
2019...................................................................................................................................... 

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

2019...................................................................................................................................... 
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 المدیوني قصیبة
 قصیبة بلــدیة رئیس من قــــــــــــرارب یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 قصیبة بمدینة كورونا فیروس تداعیات من للحد بإجراءات یتعلق  2020 سبتمبر 19 في مؤرخ المدیوني
 ....................................................................................................................................المدیوني

 ھالل قصر
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13 في مؤرخ 2020 لسنة 22 عدد قرار

 2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 رسبتمب 13 في مؤرخ 2020 لسنة 23 عدد قرار

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
2020. .................................................................................................................................... 

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 .........2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات

 للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 ....................2020بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى بالملفات االستثنائیة

 للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 .........2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى بالملفات االستثنائیة

 للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 .............2020 بعنوان العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى بالملفات االستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
  2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري  بالسلك  عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات

 للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 .............2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة

 قیةللتر داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ........2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13 في مؤرخ 2020لسنة 31 عدد قرار
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
2020.......................................................................................................................................  

 للترقیة ةداخلی مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ..........2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020 لسنة 33 عدد قرار
 2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات

 المھدیة
 یتعلق 2020 أكتوبر 05 في مؤرخ بقــرار یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 ..................................................................................................الدواب بسوق الوقوف معلوم بتحدید
 الجم

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020 لسنة 4 عدد قرار
 ..........................................................................................................الجم ببلدیة متصرف رتبة إلى

 شربان
 بعنوان بالملفات داخلیة مناظرات فتح بقرارات یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 .................................................................................................................................2020 سنة

 ھبیرة
 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 .........................................................................................................................................ھیبرة
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 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 .......................................................................................................2020  سنة بعنوان ھیبرة بلدیة
 المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة الترقیة إطار في بالملفات الداخلیة لمناظرةا طریق عن شغورھا سد
 .......................................................ھبیرة ببلدیة 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة راربق یتعلق 2020 جویلة 13  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ...............................................................................................ھبیرة ببلدیة متصرف مساعد رتبة الي

 ........................10الرقم میزانیة بتعدیل یتعلق 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 صفاقس

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 .................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

 عقارب
 .......................عقارب لبلدیة اإلطار بقانون یتعلق 2020 جویلة 23  في مؤرخ 2020  لسنة 2 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المنیھلة

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب ةلرتب االستثنائیة للترقیة بالملفات
  المنیھلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  المنیھلة بلدیـــة رئیـس إن

  ، الدستــــــور على إطالعھ بعــــد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة، الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 دیسمبــر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 دعــد القــانون وعلى
 و الدولة ألعــوان العــام األساسي النظــام بضبط المتعلــق 1983

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمـــر لىع و
 اإلداري بالسلك الخاص االساسي 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

 27 في المؤرخ 2016 ةلسن 107عدد الرئاسي األمر على و   
  ،  وأعضائھا الحكومة رئیس    بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125عدد الرئاسي األمر وعلى   
  .الحكومة أعضاء     بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

   بالبلدیات والترسیم والترقیة

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس من قرار وعلى
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر فیةوكی مقاییس بضبط المتعلق

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 أكتوبر 14 في المؤرخ 4143 المنیھلة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

  اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى  اإلستثنائیة للترقیة
   2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  یـــلـــــي مــــــــــا قـــــــــــرر

 دیسمبر 18 یوم ولفائدتھا المنیھلة ببلدیة یفتح :  األول الفصل  
 اإلستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
  2020 سنة بعنوان

  . خطط 02بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 18 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل 

  بلدیة رئیس   
  السعفي  الصادق

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار

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

  المنیھلة بلدیـــة  رئیس إن

  ، الدستــــــور على إطالعھ بعــــد

 9 في ؤرخالم 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة، الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 دیسمبــر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى
 و الدولة ألعــوان العــام األساسي النظــام بضبط المتعلــق 1983

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمـــر على و
 اإلداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 ددع االمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر
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 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107عدد الرئاسي األمر على و
  ،  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125عدد الرئاسي االمر وعلى
  الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

 22 فـــي المؤرخ 2019 لسنة 291 دعد   الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس من قرار وعلــــى
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 اكتوبر 14 في المؤرخ 4146 المنیھلة بلدیة رئیسة قرار وعلـــى
 الملفاتب الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

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

  یلـــــي مــــــــــا قــــــرر

 دیسمبر 18 یوم ولفائدتھا المنیھلة ببلدیة یفتح :  األول الفصل 
  اإلستثنائیة یةللترق بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

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

  خطط 03 بــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  2020 نوفمبر 18 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس  
  السعفي  الصادق

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار

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

  المنیھلة بلدیـــة  رئیس إن

  ، الدستــــــور ىعل إطالعھ بعــــد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة، الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 دیسمبــر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى
 و الدولة ألعــوان العــام األساسي النظــام بضبط المتعلــق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمـــر على و
 اإلداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107عدد الرئاسي األمر على و
  ،  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125عدد الرئاسي االمر وعلى
  الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 برنوفم

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

  ، بالبلدیات والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس من قرار وعلى
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 براكتو 14 في المؤرخ 4147 المنیھلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

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

  یلـــــي مــــــــــا قــــــرر

 دیسمبر 18 یوم ولفائدتھا المنیھلة ببلدیة یفتح :  األول الفصل 
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  2020 سنة

 خطط  02 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  2020 نوفمبر 18 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس  
  السعفي  الصادق

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ بقرار یتعلق
 بالسلك مساعد متصرف لرتبة االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة

  المنیھلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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  المنیھلة بلدیـــة  رئیس إن

  ، الدستــــــور على إطالعھ بعــــد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة، الجمــــاعات بمجلة المتعلق 2018 مــــاي

 دیسمبــر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى
 و الدولة عــوانأل العــام األساسي النظــام بضبط المتعلــق 1983

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمـــر على و
 اإلداري بالسلك خاصال االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر وخاصة تممتھ
  ،2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107عدد الرئاسي األمر على و
  ،  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125عدد الرئاسي األمر وعلى
  الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

   ، بالبلدیات والترسیم

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس من قرار وعلى
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 اكتوبر 14 في المؤرخ 4144 المنیھلة لدیةب رئیسة قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

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

  یلـــــي مــــــــــا قــــــرر

 دیسمبر 18 یوم ولفائدتھا المنیھلة دیةببل یفتح :  األول الفصل 
 متصرف إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد
2020  

   ـخطط03بــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
  2020 نوفمبر 18 میو الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل 

  بلدیة رئیس  
  السعفي  الصادق

  

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

 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 إمتحان بفتح یتعلق 2020 اكتوبر 22  في مؤرخ بقرار یتعلق
 بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

  المنیھلة

  البلدیة رئیـس إن

   الدستور، على إطالعھ بعد 

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

 دیسمبــر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــدد القــانون وعلى
 و الدولة ألعــوان العــام األساسي النظــام بضبط المتعلــق 1983

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

 دیسمبــر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمـــر وعلى
 عملة بسلـــــك الخــاص األســاسي النظام بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة
   ، اإلداریة

 1998 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 األمر وعلى
 و الدولة عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
  .التأجیر مستویات

 2016 ماي 26 في المؤرخ 2016 لسنة 600 ددع األمر وعلى
 و  عروس بن و أریانة بوالیة جدیدة بلدیات بإحداث المتعلق و

  ، قبلي و مدنین و قابس و بوزید سیدي

 22 فـــي المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  الرئاسي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات والترسیم

 المنیھلة ببلدیة المنتخب البلدي المجلس تركیز جلسة محضر وعلى
  ، البلدي المجلس رئیس وإنتخاب 2018 جوان 26 بتاریخ المنعقدة

 المنعقدة اإلستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
 رئیس إنتخاب على المصادقة حول 2019 دیسمبر 28 السبت یوم
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 المجلس لرئیس المساعدین وإنتخاب یھلةالمن لبلدیة لبلدي المجلس
  البلدي،

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
 عملة ترقیة و النتداب المھنیة االمتحانات و االختبارات برنامج و

  ، المحلیة الجماعات

 المدونة المتضمن 2014 فیفري 24 في للمقرر الملحق وعلى
 االنتداب و الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة

   ، البلدیات و الجھویة المجالس لعملة

 عدد بضبط المتعلق  2020 اكتوبر 22 في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  .2020 سنة بعنوان المنیھلة

  یلـــــي مــــا قــــــرر

 إلى صنف من  العملة لترقیة مھني إمتحان یفتح :  األول الفصل 
   : التالیة  البیانات حسب 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

   :الثانیة الوحدة  ضمن /1

  01 الــرابـع الصنـف

  01 الخامس الصنف

  01 الســابع الصنــف

  :الثالثة الوحدة ضمن /2

  02 الثــامن الصنـف

  بلدیة رئیس   
  السعفي  الصادق

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

  العامري برج

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  بقــــــــرار

 ........... في مؤرخ قرار العامري برج بلدیة رئیسة من مقــــــرر
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  . مباشرة

   العامري برج بلدیة رئیسة إن

  ، الدستور على عاإلطال 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 اتذ العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 89 عدد القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 1967 جویلیة 18 في المؤرخ 229/67 عدد األمر على و
  العامري برج بلدیـــــــــة بإحداث المتعلــــــــــــــــــــــــــــــــق

 1982 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 سنةل 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 األمر 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

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

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

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

  . 2020 سنةل العامري برج ببلدیة التصرف میزانیة على و

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

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

  : الثانیة الوحدة ضمن /1

 ترقیتھمعدد المزمع للعملة الجملي الوحــــــــــــدةالصنــــــــــــــفالعدد
 المراد العملة عدد% 50 مھني متحانا ط/ع ترقیتھم المراد العملة

  % 50 باالختیار ترقیتھم

  01الثالث الثانیةالصنف الوحدة

0101  

  04الرابع الصنف

0202  

                                             المالیة قابض تأشیرة
               

  بلدیة رئیس  
  العامري  إیمان
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  بقــــــــرار

 .................... في مؤرخ العامري برج بلدیة رئیسة قـــرارمن
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  . 2020 سنة نوانبع 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

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

  . بالبلدیات

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

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

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

  یلـــــــي مــــــا قـــــــــرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون 

 ختم تاریخ من الرتبة ذهھ في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط
   . الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 على % 35 بنسبة المعنیة العامري برج بلدیة رئیس من بقرار
 الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین مجموع من األقل

 دون المحلیة اعةالجم إلى بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص
  . سواھم

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

    المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحیـــــــــن على یجب : 4 الفصل
 مصحوبة العامري برج بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة بالوثائق

   ذاتیة سیرة-

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  . باإلدارة

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

 من نسخ االقتضاء عند و... محاضرات
   . المنشورات و البحوث و مــــــــــــــــــــــــــــــــــالاألع

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و-
  . المترشح إلیھا

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

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و العامري برج بلدیة رئیسة قرار بمقتضى

  : بالخصوص

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

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

   . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 7 الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة
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   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و التكوین اعمال-

   علیھا المتحصل النتائج و المنجزة االعمال-

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

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تصبط : 9 الفصل
 من باقتراح و العامري برج بلدیة رئیسة قبل من اعاله الیھا المشار

  . المناظرة لجنة

  .......... : في العامري برج

  بلدیة رئیس
  العامري  إیمان

  

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

  بوزلفة منزل

 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 مارس 16 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق

 فیروس من للتوقي االحتیاطیة اإلجراءات بدعم یتعلق 2020
  المستجد كورونا

  بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

  :االطالع بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 267 الفصل وخاصة محلیةال الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد القانون وعلى
  .الساریة باألمراض المتعلق 1992

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

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد األمر وعلى
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات لنھائیةا بالنتائج بالتصریح المتعلق

 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي األمر وعلى
     الجدید كورونا یفیروس اإلصابة باعتبار المتعلق 2020 مارس

 الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19 كوفید"
 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد بالقانون

  .الساریة باألمراض متعلقال

 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر منشور وعلى
 رسما 10 بتاریخ 01 عدد الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا فیروس من

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة توصیات وعلى
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى
  .وزلفةب بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

 المستجد كورونا فیروس انتشار من للتوقي المتابعة لجنة رأي وعلى
  .2020 مارس 13 في المؤرخ 588 عدد القرار بمقتضى المحدثة

   :یـلـي ما قــّرر

 بالمنطقة األسبوعیة األسواق جمیع انتصاب یعلق :األول الفصل
 ومواد الجافة والبقول والتوابل والغالل الخضر سوق باستثناء البلدیة

    .التنظیف

 والحمامات األنترنات ومحالت األلعاب قاعات تغلق :2 الفـصل
  .الریاضیة والقاعات والعمومیة الخاصة والكتاتیب للعموم المفتوحة

 بمقر تبرم التي القران لعقود بالنسبة الحضور عدد حدد :3 الفـصل
  .شخصا عشر بخمسة البلدیة

 المواكب إلقامة بةالمطلو التراخیص إسناد یعلق :4 الفـصل
  .العامة والفضاءات البلدیة بالمنشآت والخاصة العامة والحفالت

 البلدیة بالمنطقة الدینیة المعالم كافة على تطبق :5 الفـصل
  .للمساجد المقررة اإلجراءات

 منھا التخفیض یتم أو االستثنائیة اإلجراءات ھذه ترفع :6 الفـصل
 الجھات عن الصادرة البالغات على بناءا أسبابھا بزوال الحال حسب

  .المتاحة بالوسائل اإلبان في عنھا اإلعالن ویتم الرسمیة

 بمنزل البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :7 الفـصل
 بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بوزلفة

  .صدوره تاریخ من استثنائیة بصفة وینفذ المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس  
  قوبعة  الحبیب
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 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 مارس 13 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق

 فیروس انتشار من والتوقي للمتابعة لجنة بإحداث یتعلق 2020
  المستجد كورونا

  بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

  :االطالع بعـد

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

  .منھا

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

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد األمر وعلى
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح تعلقالم

 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر منشور وعلى
 مارس 10 بتاریخ 01 عدد الفساد ومكافحة مةوالحوك العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا فیروس من

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة توصیات وعلى
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى
  .بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

   :یـلـي ما قــّرر

 كورونا فیروس تفشي من للتوقي متابعة لجنة تحدث :األول الفصل
   .بوزلفة بمنزل البلدیة بالمنطقة

   :یلي كما المتابعة لجنة تتركب :2 الفـصل

  رئیس :ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

 :بوزلفة منزل ببلدیة بالبیئة یةوالعنا والنظافة الصحة لجنة رئیس-
  عضو

  عضو :بوزلفة منزل ببلدیة الخدمات وإسداء اإلدارة لجنة رئیس-

 :بوزلفة منزل ببلدیة بالبیئة والعنایة والنظافة الصحة لجنة مقرر-
  عضو

  عضو :بوزلفة بمنزل المحلي المستشفى مدیر-

  عضو :بوزلفة منزل ببلدیة النظافة بمصلحة المكلف-

  عضو :بوزلفة بمنزل البلدیة الشرطة زمرك رئیس-

  عضو :بوزلفة بمنزل الوطني األمن مركز عن ممثل-

  عضو :بوزلفة بمنزل الوطني الحرس مركز عن ممثل-

  عضو :بوزلفة بمنزل الصحیة الدائرة رئیس الطبیب-

  عضو :بوزلفة بمنزل الصحي المراقب-

  عضو :بوزلفة بمنزل األحمر للھالل المحلي الفرع رئیس-

 الحاجة دعت وكلما دوریة بصفة المتابعة لجنة تجتمع :3 لفـصلا
  .حضوره في فائدة ترى من كل الجتماعاتھا تدعو أن ولھا ذلك إلى

  :التالیة بالمھام اللجنة تكلف :4 الفـصل

  .العدوى من للوقایة وتحسیسیة توعویة بأعمال القیام-

 عند ھااتخاذ یمكن التي العاجلة واإلجراءات التدابیر اقتراح-
 كورونا فیروس انتشار من للتوقي الوطنیة الخطة إطار في االقتضاء
  .المستجد

 الالزمة والمساعدات المعلومات وتقدیم المواطنین مع التواصل-
  .المختصة الجھات مع والتعاون بالتنسیق المتأكدة للحاالت

 في تساھم أن شأنھا من التي الصحیة اإلخالالت إلى النظر لفت-
  .البلدیة المنطقة مستوى على والمسجلة فیروسال انتشار

 بمنزل البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :5 الفـصل
 بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بوزلفة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس  
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 ماي 19  في مؤرخ 2020   نةلس 28 عدد قرار
 2020 ماي 20 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار
 عید أیام خالل الموجھ الصحي للحجر التطبیقیة باإلجراءات یتعلق
  المستجد كورونا فیروس انتشار من للوقایة  الفطر

  :بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

 17 بتاریخ الجمھوریة رئیس قبل من عنھا المعلن بالقرارات وعمال
  .2020 مارس 16و 13 بتاریخ الحكومة ورئیس 2020 مارس

  :على اطالعھ وبعـد
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 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 267 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد والقانون -
  .الساریة باألمراض المتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ واألمر -
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد واألمر -
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي واألمر -
 كوفید" الجدید كورونا یفیروس اإلصابة باعتبار المتعلق 2020

 بالقانون الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19
 المتعلق 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد

  .الساریة باألمراض

 ماي 02 في المؤرخ 2020 لسنة 208 عدد الحكومي واألمر -
  .الموجھ الصحي الحجر إجراءات بضبط قالمتعل 2020

 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر ومنشور -
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر ومنشور -
 مارس 10 خبتاری 01 عدد الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا فیروس من

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة وتوصیات -
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 بتنصیب المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ الجلسة ومحضر -
  .بوزلفة لبمنز البلدي المجلس

 البلدي للمجلس االقتصادیة الشؤون لجنة جلسة محضر على وبناء -
  .2020 أفریل 22 بتاریخ بوزلفة منزل ببلدیة

   :یـلـي ما قــّرر

 بین التباعد مسافة مراعاة المنتصبین على یتعین :األول الفصل
 المصالح قبل من والمحددة المرسومة للعالمات وفقا االنتصاب أماكن
  .البلدیة

 بجمیع والمشویات الخفیفة األكالت بائعي انتصاب یمنع :2 الفـصل
  .البلدیة المنطقة بكامل أنواعھا

 جلب یمنع كما للتصویر المعدة الخیام تركیز یمنع :3 الفـصل
  .الغرض لھذا الحیوانات

 الصناعیة األنشطة باستئناف المعنیة المحالت على یتعین :4 الفـصل
 االلتزام الموجھ الصحي الحجر ارإط في والتجاریة والحرفیة

  .القرار بھذا المرفقة الوقائیة باإلجراءات

 ما مع تتعارض أن القرار بھذا الواردة للتدابیر یمكن ال :5 الفـصل
 بالشروط عالقة لھ فیما والجھویة المركزیة السلط عن یصدر

 في ویتم المستجد، كورونا فیروس تفشي من الوقائیة واإلجراءات
 ھذه عن الغرض في الصادرة القرارات اعتماد تالفاالخ صورة
  .السلط

 الجاري والتراتیب بالقوانین المقررة العقوبات تطبیق یتم :6 الفـصل
  .القرار ھذا لمقتضیات مخالف كل على العمل بھا

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :7 الفـصل
 یخّصھ فیما كل لفونمك بوزلفة بمنزل الوطني الحرس مركز ورئیس
 الرسمیة بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ نظره مرجع حسب

  .صدوره تاریخ من وینفذ المحلیة للجماعات

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 2020 سبتمبر 1 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار
 كورونا فیروس من الثانیة الموجة ضد الوقائیة باإلجراءات یتعلق

  المستجد

  :بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

  :على اطالعھ بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 267 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد والقانون -
  .الساریة باألمراض المتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ واألمر -
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد واألمر -
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق
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 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد يالحكوم واألمر -
 كوفید" الجدید كورونا یفیروس اإلصابة باعتبار المتعلق 2020

 بالقانون الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19
 المتعلق 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد

  .الساریة باألمراض

 المتعلق 2015 دیسمبر 01 في المؤّرخ الصّحة وزیر وقرار -
م بھا التصریح یجب التي الّساریة األمراض قائمة بضبط  والُمتمَّ
  .2020 أوت 19 في المؤّرخ بالقرار

 ارتداء بإلزامیة 2020 أوت 21 في المؤّرخ الصّحة وزیر وقرار -
  .العمومیة واألماكن بالفضاءات الواقیة الكمامات

 مارس 10 ریخبتا 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر ومنشور -
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر ومنشور -
 مارس 10 بتاریخ 01 عدد الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا یروسف من

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة وتوصیات -
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 كورونا فیروس انتشار من للتوقي المتابعة لجنة رأي وعلى -
 مارس 13 في المؤرخ 588 عدد القرار بمقتضى المحدثة المستجد
2020.  

   :یـلـي ما قــّرر

 الجھویة السلط عن الصادرة القرارات مراعاة مع :األول الفصل
 اإلجراءات ھذه تنطبق النجدة، وتنظیم الكوارث لمجابھة والمركزیة

 لمنزل البلدیة بالمنطقة للعموم المفتوحة الفضاءات جمیع على
  .بوزلفة

 ارتداء البلدیة المنطقة متساكني جمیع على یتعین :2 الفصل
 والحرص للعموم المفتوحة ألماكنوا بالفضاءات الواقیة الكّمامات

  .الجسدي التباعد على

 یتعین كما المغلقة الفضاءات في الشیشة استعمال یمنع :3 الفصل
 المعلب السكر استعمال والمطاعم والمشارب المقاھي أصحاب على

   .واحد استعمال ذات كؤوس في المشروبات وتقدیم

 مطاعموال والمشارب المقاھي أصحاب على یتعین :4 الفـصل
 بكل الخاص الصحي بالبروتوكول التقید للعموم المفتوحة والمحالت

  .نشاط

 السھر للعموم المفتوحة المحالت أصحاب على یتعین :5 الفـصل
 مسافة احترام على حرفائھم وحث محالتھم أمام الطوابیر تنظیم على

 مسلم أو الخدمة بإسداء المكلف بین والتفریق الجسدي التباعد
  .المالئمة التعقیم وسائل اعتماد أو باالستخالص لمكلفوا البضاعة

 التجاریة والفضاءات المحالت أصحاب على یتعین :6 الفـصل
 بالقواعد االلتزام للعموم المفتوحة المحالت وكافة والمخابز الكبرى

  :التالیة واإلجراءات

 التجاري الفضاء إلى بالدخول لھم المسموح األشخاص عدد تحدید-1
  .الفضاء مساحة مع یتناسب بما بالتداول للعموم حالمفتو أو

  .مدخل بكل التعقیم مواد توفیر على الحرص-2

 الغذائیة للمواد الحرفاء لمس عدم بضمان الكفیلة التدابیر اتخاذ-3
  .الخبز وخاصة

 وكل والغالل للخضر بالتفصیل البیع تجار على یمنع :7 الفصل
 أو االنتقاء أو للمس رضھاع األخرى واالستھالكیة الغذائیة المواد
  .الحرفاء قبل من الفرز

 التباعد مسافة مراعاة العرضیین المنتصبین على یتعین :8 الفصل
 قبل من والمحدّدة المرسومة للعالمات وفقا االنتصاب أماكن بین

  .االقتضاء عند المراقبة سلط بھ تشیر ما أو البلدیة المصالح

 الجاري والتراتیب بالقوانین رةالمقر العقوبات تطبیق یتم :9 الفـصل
 للباعة بالنسبة ویتم القرار ھذا لمقتضیات مخالف كل على العمل بھا

 الرصیف، على العرضي باالنتصاب لھم المرخص أو المتجولین
 ھذه وفي االستثنائیة، التراتیب ھذه مخالفة صورة في البضاعة حجز
  .بالحجز المتعلقة العمل بھا الجاري اإلجراءات تتطبق الحالة

 المركزیة السلط عن الصادرة القرارات تدخل :10 الفـصل
 المستوى على النفاذ حیز "كورونا" فیروس لمجابھة والجھویة

  .آخر إجراء دون صدورھا بمجرد المحلي

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :11 الفـصل
 بوزلفة زلبمن البیئیة الشرطة وأعوان الوطني الحرس مركز ورئیس
 بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون
  .صدوره تاریخ من وینفذ المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 سبتمبر 14 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق

 فیروس من الثانیة الموجة ضد الوقائیة باإلجراءات یتعلق 2020
  المستجد كورونا
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  :بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

  :على اطالعھ بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 267 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد والقانون -
  .الساریة باألمراض المتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ واألمر -
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد واألمر -
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد وميالحك واألمر -
 كوفید" الجدید كورونا یفیروس اإلصابة باعتبار المتعلق 2020

 بالقانون الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19
 المتعلق 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد

  .الساریة باألمراض

 المتعلق 2015 دیسمبر 01 في المؤّرخ الصّحة وزیر وقرار -
م بھا التصریح یجب التي الّساریة األمراض قائمة بضبط  والُمتمَّ
  .2020 أوت 19 في المؤّرخ بالقرار

 ارتداء بإلزامیة 2020 أوت 21 في المؤّرخ الصّحة وزیر وقرار -
  .العمومیة واألماكن بالفضاءات الواقیة الكمامات

 مارس 10 تاریخب 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر ومنشور -
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر ومنشور -
 مارس 10 بتاریخ 01 عدد الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا فیروس من

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة وتوصیات -
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 كورونا فیروس انتشار من للتوقي المتابعة لجنة رأي وعلى -
 مارس 13 في المؤرخ 588 عدد القرار بمقتضى المحدثة المستجد
2020.  

   :یـلـي ما قــّرر

 البلدیة بالمنطقة األسبوعیة األسواق انتصاب یقتصر :لاألو الفصل
 2020 سبتمبر 17و 16 والخمیس األربعاء یومي بوزلفة لمنزل

  :یلي ما على

  .والغالل الخضر-

  .التنظیف مواد-

  .المعلبة الغذائیة المواد-

  .للحیوانات العلفیة المواد-

    .المغطاة البلدیة األسواق داخل المعروضة المواد-

 الفضاءات في العارضین بین التباعد مسافة مراعاة یتعین :2 الفصل
  .المغطاة للفضاءات بالنسبة الصحي البروتوكول واحترام المفتوحة

 الجاري والتراتیب بالقوانین المقررة العقوبات تطبیق یتم :3 الفـصل
  .القرار ھذا لمقتضیات مخالف كل على العمل بھا

 والجھویة المركزیة السلط نع الصادرة القرارات تدخل :4 الفـصل
 بمجرد المحلي المستوى على النفاذ حیز "كورونا" فیروس لمجابھة

  .آخر إجراء دون صدورھا

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :5 الفـصل
 بوزلفة بمنزل البیئیة الشرطة وأعوان الوطني الحرس مركز ورئیس
 بالجریدة ینشر الذي قرارال ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون
  .صدوره تاریخ من وینفذ المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس                    
  قوبعة  الحبیب

  

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

 2020 مارس 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 مارس 11 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق

 كورونا فیروس من للتوقي االحتیاطیة اءاتباإلجر یتعلق 2020
  المستجد

  بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

  :االطالع بعـد

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

  .منھا

 ةبلدی بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر وعلى
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد األمر وعلى
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق
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 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر منشور لىوع
 10       بتاریخ 01 عدد الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة

 العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020 مارس
  .المستجد كورونا فیروس من للتوقي

 من دللح الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة توصیات وعلى
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى
  .بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب

   :یـلـي ما قــّرر

 العامة والحفالت الثقافیة التظاھرات جمیع تؤجل :األول الفصل
 الشبابیة والعروض والمسرحیات والورشات والمھرجانات والملتقیات

 القرار ھذا تاریخ من ابتداء البلدیة المنطقة تراب كامل على ذلكو
    .الرسمیة الجھات قبل من األسباب زوال عن اإلعالن حین إلى

 والمطاعم والمشارب المقاھي أصحاب على یتعین :2 الفـصل
 ومراعاة الصحة حفظ بقواعد التقید للعموم المفتوحة والمحالت

 للتوقي الرسمیة الجھات عن الصادرة توالتوصیا االستثنائیة التدابیر
  .المستجد كورونا فیروس انتشار من

 بالقوانین المقررة العقوبات مخالف كل على تُطبَّق :3 الفـصل
  .العمل بھا الجاري والتراتیب

 بمنزل البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :4 الفـصل
 بالجریدة ینشر الذي قرارال ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان بوزلفة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس 
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 7  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 2020 سبتمبر 8 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار
 كورونا سفیرو من الثانیة الموجة ضد الوقائیة باإلجراءات یتعلق

  المستجد

  :بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

  :على اطالعھ بعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 267 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد والقانون -
  .الساریة باألمراض المتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمرو -
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد واألمر -
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي واألمر -
 كوفید" الجدید كورونا یفیروس بةاإلصا باعتبار المتعلق 2020

 بالقانون الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19
 المتعلق 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد

  .الساریة باألمراض

 المتعلق 2015 دیسمبر 01 في المؤّرخ الصّحة وزیر وقرار -
م بھا التصریح یجب التي الّساریة األمراض قائمة بضبط  والُمتمَّ
  .2020 أوت 19 في المؤّرخ بالقرار

 ارتداء بإلزامیة 2020 أوت 21 في المؤّرخ الصّحة وزیر وقرار -
  .العمومیة واألماكن بالفضاءات الواقیة الكمامات

 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر ومنشور -
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر ومنشور -
 مارس 10 بتاریخ 01 عدد الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا فیروس من

 من للحد لوقائیةا باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة وتوصیات -
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 كورونا فیروس انتشار من للتوقي المتابعة لجنة رأي وعلى -
 مارس 13 في المؤرخ 588 عدد القرار بمقتضى المحدثة المستجد
2020.  

   :یـلـي ما قــّرر

 بالمنطقة األسبوعیة األسواق جمیع انتصاب یعلق :األول الفصل
 سبتمبر 10و 9 والخمیس األربعاء یومي ةبوزلف لمنزل البلدیة

2020.    

 بمقر تبرم التي القران لعقود بالنسبة الحضور عدد حدد :2 الفصل
  .شخصا عشر بخمسة البلدیة

 الجاري والتراتیب بالقوانین المقررة العقوبات تطبیق یتم :3 الفـصل
  .القرار ھذا لمقتضیات مخالف كل على العمل بھا
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 والجھویة المركزیة السلط عن الصادرة اراتالقر تدخل :4 الفـصل
 بمجرد المحلي المستوى على النفاذ حیز "كورونا" فیروس لمجابھة

  .آخر إجراء دون صدورھا

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :5 الفـصل
 بوزلفة بمنزل البیئیة الشرطة وأعوان الوطني الحرس مركز ورئیس
 بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون
  .صدوره تاریخ من وینفذ المحلیة للجماعات الرسمیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 أفریل 21  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 2020 أفریل 22 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار
 مع المتزامن رمضان شھر خالل لالنتصاب تثنائیةاس بتدابیر یتعلق

 انتشار من الوقایة وإجراءات الشامل الصحي الحجر مقتضیات
  المستجد كورونا فیروس

  :بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

 17 بتاریخ الجمھوریة رئیس قبل من عنھا المعلن بالقرارات وعمال
 13                        بتاریخ الحكومة ورئیس 2020 مارس

  .2020 مارس 16و

  :على اطالعھ وبعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 267 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد والقانون -
  .الساریة باألمراض المتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فريفی 05 في المؤرخ واألمر -
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد واألمر -
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي واألمر -
        یدالجد كورونا یفیروس اإلصابة باعتبار المتعلق 2020

 الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19 كوفید"
 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد بالقانون
  .الساریة باألمراض المتعلق

 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر ومنشور -
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة وتوصیات -
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 بتنصیب المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ الجلسة ومحضر -
  .بوزلفة بمنزل البلدي المجلس

 البلدي للمجلس االقتصادیة الشؤون لجنة جلسة محضر على وبناء -
  .2020 أفریل 22 بتاریخ فةبوزل منزل ببلدیة

   :یـلـي ما قــّرر

 االنتصاب المعظم رمضان شھر خالل باتا منعا یمنع :األول الفصل
 البلدي، السوق أمام المدینة، وسط :التالیة باألماكن النشاط كان مھما
  .أفریل 9 وساحة بركات فیصل الشھید ساحة االستقالل، ساحة

 بالشوارع العامة لفضاءاتا استغالل للمنتصبین یمكن :2 الفـصل
 خلف الكائن والفضاء بالمدینة المحیطة الحزامیة والطرقات الرئیسیة
 إجراءات احترام مع القدیم الدواب سوق وفضاء البلدي الملعب
 التباعد على والحرص المستجد كورونا فیروس من التوقي

 ال التي االنتصاب أماكن بین الفاصلة المسافات واحترام االجتماعي
  .العارضین بین متر 20 مسافة عن قلت

 قارعة على أصنافھ بجمیع الخبز بیع باتا منعا یمنع :3 الفـصل
  .الطریق

 في الصادرة للقرارات االمتثال األنشطة لبقیة بالنسبة یتم :4 الفـصل
 عنھا اإلعالن سیتم والتي والمركزیة الجھویة السلط قبل من الغرض

  .اإلبان في

 الجاري والتراتیب بالقوانین المقررة العقوبات تطبیق یتم :5 الفـصل
  .القرار ھذا لمقتضیات مخالف كل على العمل بھا

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :6 الفـصل
 یخّصھ فیما كل مكلفون بوزلفة بمنزل الوطني الحرس مركز ورئیس
 رسمیةال بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا بتنفیذ نظره مرجع حسب

  .صدوره تاریخ من وینفذ المحلیة للجماعات

  بلدیة رئیس 
  قوبعة  الحبیب

  

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

 2020 مارس 26  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 مارس 27 في مؤرخ  بوزلفة منزل بلدیــة رئیس من بقرار یتعلق

 كورونا فیروس من الوقائیة اإلجراءات بتدعیم یتعلق 2020
  التجاریة المعامالت يف المستجد

  :بوزلفة منزل بلدیــة رئیـس إن

 17 بتاریخ الجمھوریة رئیس قبل من عنھا المعلن بالقرارات وعمال
 13                        بتاریخ الحكومة ورئیس 2020 مارس

  .2020 مارس 16و



  5099صفحـة   2020أكتوبر 27 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   74عـــــدد 

  :على اطالعھ وبعـد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 267 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

  .منھا

 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد والقانون -
  .الساریة باألمراض المتعلق

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ واألمر -
  .بوزلفة منزل

 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 179 عدد واألمر -
  .بوزلفة منزل بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح قالمتعل

 مارس 13 في المؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي واألمر -
        الجدید كورونا یفیروس اإلصابة باعتبار المتعلق 2020

 الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19 كوفید"
 1992 جویلیة 27 في خالمؤر 1992 لسنة 71 عدد بالقانون
  .الساریة باألمراض المتعلق

 مارس 10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر ومنشور -
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم المتعلق 2020
  .الكورونا

 بالوظیفة المكلف الحكومة رئیس لدى الدولة وزیر ومنشور -
 مارس 10 بتاریخ 01 ددع الفساد ومكافحة والحوكمة العمومیة
 للتوقي العمومیة الھیاكل من الالزمة باالحتیاطات المتعلق 2020

  .المستجد كورونا فیروس من

 من للحد الوقائیة باإلجراءات المتعلقة الصحة وزارة وتوصیات -
  .المستجد كورونا فیروس انتشار

 بتنصیب المتعلق 2018 جویلیة 03 في المؤرخ الجلسة ومحضر -
  .بوزلفة بمنزل البلدي المجلس

 كورونا فیروس انتشار من للتوقي المتابعة لجنة رأي وعلى -
 مارس 13 في المؤرخ 588 عدد القرار بمقتضى المحدثة المستجد
2020.  

   :یـلـي ما قــّرر

 وكل والغالل للخضر بالتفصیل البیع تجار على یمنع :األول الفصل
 أو االنتقاء أو للمس اعرضھ األخرى واالستھالكیة الغذائیة المواد
  .الحرفاء قبل من الفرز

 السھر للعموم المفتوحة المحالت أصحاب على یتعین :2 الفـصل
 مسافة ترك على حرفائھم وحث محالتھم أمام الطوابیر تنظیم على
 بإسداء المكلف بین والتفریق اثنین مترین عن تقل ال شخص كل بین

 وسائل اعتماد أو الصباالستخ والمكلف البضاعة مسلم أو الخدمة
  .المالئمة التعقیم

 المفتوحة القصابین لمحالت النصف إلى التقلیص یتم :3 الفـصل
 وفقا للعموم الفتح أیام بخصوص بینھم التناوب ویتم البلدي بالسوق
  .القرار لھذا المصاحب للجدول

 المرخص واالقتصادیة الصناعیة المؤسسات على یتعین :4 الفـصل
 مراعاة الشامل، الصحي الحجر فترة خالل النشاط مزاولة في لھا

 الالزمة والتجھیزات واألدوات المواد وتوفیر للعمال الوقایة إجراءات
  .للغرض

 أسبوع لمدة المحل غلق القرار ھذا مخالفة عن ینجر :5 الفـصل
 المخالفة إشھار ویتم شھر لمدة الغلق یكون العود صورة وفي

  .المحل بواجھة االستثنائیة راتیبالت ھذه احترام بعدم المتعلقة

 باالنتصاب لھم المرخص أو المتجولین للباعة بالنسبة یتم :6 الفـصل
 ھذه مخالفة صورة في البضاعة حجز الرصیف، على الوقتي

 بھا الجاري اإلجراءات تتطبق الحالة ھذه وفي االستثنائیة، التراتیب
  .بالحجز المتعلقة العمل

 البلدیة الشرطة مركز ورئیس لبلدیةل العام الكاتب :7 الفـصل
 بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بوزلفة بمنزل الحرس مركز ورئیس

 وینفذ المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر الذي القرار ھذا
  .صدوره تاریخ من استثنائیة بصفة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 سبتمبر 21 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى

  2020 سنة بعنوان بوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة

    : بوزلفة منزل دیةبل رئیـس إن     

  الدستـور على االطــالع بعد       

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

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

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

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

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

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

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

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

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط

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

  یـلـي مـا قــّرر

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

 بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن : 2 الفصل       
 المشار المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف  رتبة الى للترقیة

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

 الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :  3 الفصل       
 األقل على % 35 بنسبة بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار أعاله

 الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین مجموع من
 بوزلفة منزل بلدیة الى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص

  . سواھم دون

   : رارالق ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ـ

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

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

  ذاتیة سیرة ـ1

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف ـ 2
  .باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من اعداده یتم تقریر ـ 3
 ، الملقیات في المشاركة ) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و البحوث و االعمال من نسخ االقتضاء عند و (... محاضرات
 اإلدارة رئیس بمالحظة مصحوبا التقریر ھذا یكون و منشوراتال

  .المترشح الیھا ینتمي التي

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصل    
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم
              . االرسال تاریخ معرفة على

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة جنةل تركیبة تضبط : 6 الفصل    
  .المحلیة الشؤون وزیر السید من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر ـ1
  .المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم ـ2
  .غرضال

    .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح ـ3

 المترشح الیھا ینتمي التي اإلدارة الرئیس یتولى : 7 الفصل    
 السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر تقدیم

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتین

  العمل تنظیم ـ

  الخدمة نوعیة ـ

  البحوث و التأطیر و نالتكوی أعمال ـ

  علیھا المتحصل النتائج و المنجزة االعمال ـ

  العشرین و الصفر بین یتراوح عدد المترشح الى یسند و

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

 االعداد مجموع على العتمادبا طبقا الجدارة حسب المترشحین
 اذا و  شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا المتحصل

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة او مترشحان تحصل
 تعطى االقدمیة ھذه تساوت اذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

   .سنا ألكبرھم األولویة

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

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

  بلدیة رئیس 
  قوبعة  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 سبتمبر 21 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة

    : بـوزلفة منزل بلدیة ئیـسر إن     

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

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

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

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

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

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

  .بالبلدیات الترسیم و

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

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط

 21 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 سبتمبر
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 03 الخمیس
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

  .2020 سنة انبعنو العمومیة لإلدارات

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

 03 الثالثاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020 نوفمبر

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

  لدیةب رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

  تاكلسة

 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 لرتبة اإلستثنائیة للترقیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس متصرف

   2020 أكتوبر20في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من قـــــــــرار
    للترقیة بالملفات الداخلیة ناظرةالم  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  2020 سنة بعنـوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیـة لإلدارات

  : على االطالع بعــد تاكلسـة بلدیــة رئیــس ان

  الدستور على

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

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

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

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  .تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  . بالبلدیات والترسیم
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 لسنة 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 2019

  والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
   . أعاله ھإلی المشار  2019 مارس 22 في المؤرخ

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

  منھ 41 الفصل وخاصة العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى
 السلك برت درجات بین المطابقة بضبط والمتعلق 2020 فیفري

  التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 الى االستثنائیة قیةللتر بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم بضبط
  .العمومیة لالدارت المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 28 بتاریخ بتاكلسة  البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
   2018 جوان

                                                     
    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

 الترقیة إلى بالملفات لداخلیةا المناظرة تنظم : األول الفصل
 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 ھذا ألحكام وفقا سواھا دون  تاكلسة بلدیة لفائدة  العمومیة لالدارت
  . القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن  : 2 الفصل
 المشترك اإلداري كبالسل  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة لإلدارات

 115 عدد الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجون
 سواھا دون تاكلسة بلدیة الى بالنظر والراجعون 2020 لسنة

 على اقدمیة سنوات (4) أربع لھم والذین رتبھم في والمترسمون
  . الترشحات ختم تاریخ في لرتبةا ھذه في األقل

 الحیاة طیلة  واحدة مرة اال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : 3 الفصل
 بإعادة تمتعوا والذین المدمجون االعوان تشمل وال للعون المھنیة
  . المھني مسارھم تكوین

  االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 4 الفصل
 األعوان ولفائدة  تاكلسة بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

 الشروط فیھم تتوفر والذین سواھم دون بالنظر الیھا الراجعین
  : بالخصوص القرار ھذا ویضبط أعاله علیھا المنصوص

  للتناظر المعروضة الخطط عدد  *  

  الترشحات ختم تاریخ  *  

   المناظرة لجنة اجتماع تاریج   *  

 االداري التسلسل طریق عن  الترشح ملفات تقدم  : 5 الفصل
 الوثائق على وتشتمل تاكلسة لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  : التالیة

 من او البلدیة رئیس طرف من ممضاة الخدمات في قائمة   * 
  ینوبھ

   العمومیة الوظیفة المترشحین انتداب قرار من نسخة   * 

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة   *

   باألمر للمعني إداریة حالة ألخر الضابط القرار من نسخة   *

 بعد اإلدارة على یرد ترشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6 الفصل
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق تاریخ
   اإلرسال تاریخ معرفة على دلیال

 للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا لجنة تركیبة تضبط : 7 الفصل
 بلدیة رئیس من قرار بمقتضى رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى تاكلسة

 المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات مطالب في النظر   *
   المناظرة في المشاركة حق لھم

 في المحددة لمقاییسل طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم   *
  . الموالي الفصل أحكام صلب والواردة الغرض

  ترشحھم مطالب قبول یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح   *
   المناظرة لھذه

 یلي كما للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : 8 الفصل
:  

  للمترشح العامة االقدمیة    *

  للمترشح الحالیة الرتبة  في االقدمیة    *

 الملفات تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصل
 االعوان في قائمة واعداد القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة

  . ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصل
 المناظرة لجنة من تراحوباق  تاكلسة بلدیة رئیس قبل من الیھا المشار

.  

 المحلیة للجماعات الرمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : 11 الفصل
  . للبلدیة االلكتروني والموقع

  ، في تاكلسة   

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید
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------------------  

 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة یةداخل  مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  المشترك اإلداري بالسلك متصرف

 20 في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق  2020 أكتوبر

    االستثنائیة

 ومیـةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
   2020 سنة بعنـوان تاكلسة بلدیــة لفائـدة

      والبیئــة المحلیـة الشـؤون وزیــر إن

  تاكلسـة بلدیــة رئیــس من وباقتـراح

  الدستور على االطالع بعد  

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

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

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

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  .تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  . بالبلدیات والترسیم

 لسنة 19 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 2019

  والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
   . أعاله إلیھ المشار  2019 مارس 22 في المؤرخ

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات  الداخلیة ظرةالمنا تنظیم بضبط
  .العمومیة لالدارت المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 28 بتاریخ بتاكلسة  البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018 جوان

 2020 أكتوبر20 في المؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة ةالمناظر تنظیم كیفیة  بضبط المتعلق  

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  2020  سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة

                                                     
    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

 دیسمبر 21 یوم ولفائدتھا سةتاكل ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واالیام 2020

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة اال
                     . 2020 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة

 (01) ةواحد بخطة شعورھا المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـل
 2020 نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم  تاریخ حدد  :  3 الفصل
  ، في تاكلسة

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

  

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

 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 رتبة  إلى  اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  تصرف كاتب 

 2020 أكتوبر20 في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس من ارقــــــــر
    االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق

 العمومیـة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
   2020 سنة بعنـوان تاكلسة بلدیــة لفائـدة

      والبیئــة المحلیـة الشـؤون وزیــر إن

  تاكلسـة بلدیــة رئیــس من ـراحوباقت

  الدستور على االطالع بعد  

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

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعاتو
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  .تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  . بالبلدیات والترسیم

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 2019

  والترسیم ترقیةوال االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
   . أعاله إلیھ المشار  2019 مارس 22 في المؤرخ

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم بضبط
  .ومیةالعم لالدارت المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 28 بتاریخ بتاكلسة  البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018 جوان

 2020 أكتوبر20 في المؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة  بضبط المتعلق   

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

    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

 دیسمبر 21 یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واالیام 2020

 العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى
                        . 2020 سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة 

   (1) واحدة بخطة شعورھا المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـل

   2020 نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم  تاریخ حدد  :  3 الفصل

  ، في تاكلسة

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

  

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

 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 إلى  اإلستثنائیة للترقیة  الداخلیة  مناظرة بفتح  یتعلق بقرار یتعلق
  المشترك  اإلداري بالسلك مستشار متصرف  رتبة

 2020 أكتوبر20 في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قــــــــرارمن
    ائیةاالستثن للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
   2020 سنة بعنـوان تاكلسة بلدیــة لفائـدة العمومیـة

      والبیئــة المحلیـة الشـؤون وزیــر إن

  تاكلسـة بلدیــة رئیــس من وباقتـراح

  الدستور على االطالع بعد  

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

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

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

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529 عدد األمر وعلى
  .تاكلسة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

  . اتبالبلدی والترسیم

 لسنة 19 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 2019

  والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
   . أعاله إلیھ المشار  2019 مارس 22 في المؤرخ

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى
   .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار لىوع
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات  الداخلیة المناظرة تنظیم بضبط
  .العمومیة لالدارت المشترك اإلداري السلك رتب مختلف
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 28 بتاریخ بتاكلسة  البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018 جوان

 2020 أكتوبر20 في المؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة  بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  2020  سنة بعنوان تاكلسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

 دیسمبر 21 یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واالیام 2020

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

   (01) واحدة بخطة شعورھا المراد الخطط عدد حدد  : 2 الفصـل

   2020 نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم  تاریخ حدد  :  3 الفصل

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

  

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

 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  بفتح  یتعلق بقرار یتعلق

  مشتركال اإلداري بالسلك مساعد متصرف

    2020 أكتوبر20 في مؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قـرارمن  
  رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة  مناظرة بفتح یتعلق

 العمومیـة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف
   2020 سنة بعنـوان تاكلسة بلدیة لفائـدة

             تاكلسة بلدیة رئیس إن

  ستورالد على االطالع بعد

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

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

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

 افریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 529  عدد االمر وعلى
  . تاكلسة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 فیفري 25 في المؤرخ  2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى 
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي ظامالن بضبط المتعلق  2020

  العمومیة لإلدارات المشترك

 28 بتاریخ بتاكلسة  البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى 
  . 2018 جوان

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

  . بالبلدیات والترسیم

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید نشورم وعلى
 تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 2019

  والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلقة االحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعال إلیھ المشار  2019 مارس 22 في المؤرخ

 تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 جانفي 27 في المؤرخ القرار وعلى
 مساعد متصرف  رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 2020 جانفي 27 في ألمؤرخ تاكلسة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى  للترقیة بالملفات یةالداخل المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة
  . 2019 سنة

    یلــــــــــي مـا  قــــــــــــــرر

  دیسمبر 21 یوم ولفائدتھا تاكلسة ببلدیة یفتح  : األول الفصل
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

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

  . خطة  01 بعدد شعورھا سد المراد لخطط عدد حدد  : 2 الفصل

  . 2020  نوفمبر  20 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

   ، في  تاكلسة

  بلدیة رئیس
  العمیري  ولید

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

  علوش دار

 2020 أكتوبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 ددع قرار
 أكتوبر 17 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020
  مباشرة أعلى

 2020 أكتوبر 17 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من مقرر
   العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى فصن من

  بلدیة رئیس 
  الشریف  مھدي
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------------------  

 2020 أكتوبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 أكتوبر 17 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق

 من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق 2020
 سنة بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة باشرةم أعلى صنف إلى صنف

2020  

 2020 أكتوبر 17 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من مقرر
  العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق

 بعنوان دارعلوش بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من 
  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

 2020 أكتوبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 ددع قرار
 أكتوبر 17 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق

 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق 2020
  مباشرة أعلى

 2020 أكتوبر 17 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من مقرر
   العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى فصن من

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 أكتوبر 14 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق

 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020
  مباشرة أعلى صنف

 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من مقرر
   ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 أكتوبر 14 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق 2020
  مباشرة أعلى صنف

 یتعلق 2020أكتوبر 14 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من قرار
   ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط

  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  بلدیة رئیس
  الشریف  مھدي

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

  المعقولة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  بقرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 21 في مؤرخ قرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان المعقولة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2019  

  بلدیة ئیسر
  زعقاري  إبراھیم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  بقرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في مؤرخ قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان المعقولة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2019.  

  بلدیة رئیس
  زعقاري  إبراھیم

  
  

------------------  
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 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  بقرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في مؤرخ قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

  . المعقولة بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل المشترك التقني

  بلدیة رئیس 
  زعقاري  إبراھیم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  بقرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في مؤرخ قرار
 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان المعقولة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2019.  

  بلدیة رئیس   
  زعقاري  إبراھیم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  بقرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في مؤرخ قرار
 التقني بالسلك أول تقني رتبة ىإل للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان المعقولة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2019.  

  بلدیة رئیس
  زعقاري  إبراھیم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  بقرار

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 03 في مؤرخ قرار
 و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات لداخلیةا المناظرة

 سنة بعنوان المعقولة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي
2019.  

  بلدیة رئیس 
  زعقاري  إبراھیم

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

  الكاف

   یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 یتعلق  14/10/2020 في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 على االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن
     الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ألساسيا القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

  یلــــي ما قـــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصــــل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى
  . القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصــــل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب  رتبة إلى  االستثنائیة
 المتوفر و رتبھم في المترسمون  اإلدارة مستكتبي العمومیة لإلدارات

 ریختا في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 04 شرط فیھم
  . الترشحات ختم

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار 

  القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة

   للتناظر المعروضة الخطط عدد - 

   الترشحات ختم تاریخ -



  74عــــــدد   2020أكتوبر 27 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   5108صفحــة 

   المناظرة إجراء تاریخ -

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابــع الفصــــل
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب -

   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في مةقائ -

   االنتداب قرار من نظیر -

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من نظیر -

  . إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نظیر -

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 المشترك اإلداري بالسلك فتصر كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  . الكاف بلدیة رئیس من بمقرر العمومیة لإلدارات

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
 مساعد تصرف كاتب  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

   : یلي كما

  للمترشح العامة األقدمیة

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 علیھا المعروضة الملفات تقییم  تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  14/10/2020 : في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  تصرف بكات رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح

 یتعلق 2020 اكتوبر 14 في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس قــــــرارمن
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف

 علــــــى االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن
   ستورالد

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة ةالصبغ ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
   الكاف

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

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

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك  فتصر كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  العمومیة لإلدارات

  یلــــي ما قــــــرر

 واألیام  2020 نوفمبر 30 یوم الكاف ببلدیة تفتح : االول الفصل
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة
   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف

  بخطتین تسدیدھا المراد الخطط عدد ددح : الثاني الفصل

   2020 أكتوبر 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في الكــــــــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 كاتب رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة  لجنة بتركیبة
  تصرف

 یتعلق 2020 اكتوبر 14  في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
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   دستورال على االطالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــة رئیــــــــــــس إن
 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 

  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة بغةالص ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار على و 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 14/10/2020

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

  یلــــــي ما قــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
 السادة من 2020 سنة بعنوان الكاف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

:   

   رئیس  بصفة                  ینوبھ من أو الكاف بلدیة رئیس

  عضو بصفة                               للبلدیة العام الكاتب

  عضو بصفة      الكاف بوالیة  البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضو بصفة                  المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر

  عضو بصفة                    اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة 

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم خرینآ

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة أو للجنة

       14/10/2020 : في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس 
  الغیداوي عمر

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم

  

 14/10/2020   في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من  قــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . العمومیة لإلدارات

 علــــــى االطـــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــة سرئیــــــــــ إن
  الدستور

 29 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 وعلى
 الدولة اناألعو العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و النتدابا آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

 ما قـــــرر                                                  
  یلــــي

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصــــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

   القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصــــل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف  رتبة إلى  االستثنائیة
 و رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون العمومیة لإلدارات

 في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 04 شرط فیھم المتوفر
  . الترشحات ختم تاریخ

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
 لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار  العمومیة
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة إلى بالنظر

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-
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   الترشحات ختم تاریخ-

   المناظرة إجراء تاریخ-

 اإلداري سلالتسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابــع الفصــــل
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب -

   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة

   االنتداب قرار من نظیر

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من نظیر

  . إداریة حالة آلخر بطالضا القرار من نظیر

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 بلدیة رئیس من بمقرر رئیس متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  . الكاف

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
 كما رئیس متصرف  ةرتب إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

   : یلي

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة -

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 علیھا المعروضة الملفات تقییم رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و  القــرار ھذا ألحكام طبقا
.  

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من من

  14/10/2020: في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم

  في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  14/10/2020

 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  . العمومیة لإلدارات المشترك

 علــــــى  االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن 
         الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

 دیسمبر 12 في ؤرخالم 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

  یلــــي ما قـــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول ـــلالفصـ
 فقا و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصــــل
 لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك متصرف  رتبة إلى  االستثنائیة
 المتوفر و رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون العمومیة

 تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 04 شرط فیھم
  . الترشحات ختم

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
  العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات ختم تاریخ-

   المناظرة إجراء تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابــع الفصــــل
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب-

   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة

   االنتداب قرار من نظیر
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   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من نظیر

  . إداریة حالة خرآل الضابط القرار من نظیر

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  . الكاف بلدیة رئیس من بمقرر العمومیة لإلدارات

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
   : یلي كما متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة فاتبالمل الداخلیة

  للمترشح العامة األقدمیة

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

    14/10/2020: في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد رقرا
  متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح

         

  14/10/2020   في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من ــرارقـــــ
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف

 على االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن 
              الدستور

 29 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 وعلى
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
   الكاف

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

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

 14/10/2020 في مؤرخال الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  العمومیة

  یلــــي ما قــــــرر

 واألیام  2020نوفمبر 30 یوم الكاف ببلدیة تفتح : األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة  الموالیة

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  . بخطتین تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  . 2020 اكتوبر 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في الكــــــــــــاف

  بلدیة رئیس 
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة

                                                           
 14/10/2020  في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب یتعلق
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

   الدستور على االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــة رئیـــــــــــس إن

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
  المحلیة جماعاتال مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

   العمومیة لإلدارات شتركالم

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

 يف المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار على و 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 14/10/2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .العمومیة

  :یلــــــي ما قــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   : السادة من 2020 سنة بعنوان الكاف بلدیة لفائدة العمومیة

   رئیس  بصفة        ینوبھ من أو الكاف بلدیة رئیس

  عضو بصفة                    للبلدیة العام الكاتب

  عضو بصفة           البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  ضوع بصفة        المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر

  عضو بصفة           االداریة الشؤون مدیر كاھیة

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

   14/10/2020: في الكـــــــاف    

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  رئیس متصرف الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم

 14/10/2020   في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــــرار
 للترقیة تبالملفا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . العمومیة لإلدارات

 علــــــى االطـــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــة رئیــــــــــس إن
  الدستور

 29 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 وعلى
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

  یلــــي ما قـــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصــــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

   القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 ةللترقی بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصــــل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف  رتبة إلى  االستثنائیة
 و رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون العمومیة لإلدارات

 في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 04 شرط فیھم المتوفر
  . الترشحات ختم تاریخ

 االستثنائیة یةللترق بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار  العمومیة
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة إلى بالنظر

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات ختم تاریخ-

   المناظرة إجراء تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابــع لفصــــلا
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب -
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   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة

   االنتداب قرار من نظیر

   الحالیة الرتبة في المترشح سمیةت قرار من نظیر

  . إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نظیر

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 بلدیة رئیس من بمقرر رئیس متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  . الكاف

 ناظرةللم المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
 كما رئیس متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

   : یلي

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة -

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 علیھا ضةالمعرو الملفات تقییم رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و القــرار ھذا ألحكام طبقا
.  

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من من

  14/10/2020: في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  رئیس متصرف الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح

  14/10/2020   في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس تصرفم

 الدستور علــــــى اإلطالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــة رئیــــــــــس إن
 ماي 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون-  

  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018

 دیسمبر 12 في رخالمؤ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
   الكاف

 مارس 22 في المؤرخ 2019 سنةل 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

 14/10/2020 في المؤرخ لكافا بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  العمومیة لإلدارات

  یلــــي ما قــــــرر

 واألیام 2020نوفمبر 30 یوم الكاف ببلدیة تفتح : االول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .بخطتین تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  .31/10/2020 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في الكــــــــــــاف  

  بلدیة رئیس  
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

  رئیس متصرف

 أكتوبر 14 في مؤرخ  الكاف بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــرار  
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

  الكاف بلدیــــــــــة رئیـــــــــس إن  الدستور علــــــى اإلطـــالع بعد

 29 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 انونالق وعلى
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك  إدارة رئیس متصرف إلى االستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار على و 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتحب المتعلق 14/10/2020

 المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

  یلــــــي ما قــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 السادة من 2020 سنة بعنوان الكاف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

:   

   رئیس  بصفة        ینوبھ من أو الكاف بلدیة رئیس

  عضو بصفة                    للبلدیة العام الكاتب

  عضو بصفة           البلدیة الشؤون دائرة رئیس

   الكاف بوالیة

  عضو بصفة        المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر

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

  : في الكـــــــاف

  ةبلدی رئیس                                               
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  عام متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق

 یتعلق  14/10/2020  في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــرار
 إلى الستثنائیةا للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

 علــــــى االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن
  الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
  ةالمحلی الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة داثبإح المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

  یلــــي ما قـــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصــــل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى

   القرار ھذا ألحكام فقا و

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصــــل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف  رتبة إلى  ستثنائیةاال

 و رتبھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون العمومیة لإلدارات
 في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 04 شرط فیھم المتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ

 ثنائیةاالست للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى
 إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار 

  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات ختم تاریخ-
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   المناظرة إجراء تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابــع الفصــــل
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب -

   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة

   االنتداب قرار من نظیر

   الحالیة الرتبة في رشحالمت تسمیة قرار من نظیر

  . إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نظیر

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  . الكاف بلدیة رئیس من بمقرر العمومیة لإلدارات

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم قاییسم تضبط : السادس الفصل
 بالسلك  عام متصرف  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
   : یلي كما العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  للمترشح العامة األقدمیة

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة

 للترقیة الملفاتب الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم العمومیة لإلدارات

   ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و القرار

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا ارالمش المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  14/10/2020: في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  عام متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق

                                                            
 یتعلق  14/10/2020في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس قـــــــرارمن

 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  االطــــالع بعد الكـــاف ةبلدیــــــــ رئیــــــــــس إن          
  الدستور علــــــى

 29 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 وعلى
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة عاتوالجما
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
   الكاف

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

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

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة اتبالملف الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . العمومیة لإلدارات

  یلــــي ما قــــــرر

 واألیام  30/11/2020 یوم الكاف ببلدیة تفتح : األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  بخطتین تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  .31/10/2020 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في الكــــــــــــاف

  بلدیة رئیس                                               
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكت�وبر 13  ف�ي م�ؤرخ 2020   لس�نة 13 ع�دد ق�رار
 رتب�ة ال�ي بالملف�ات اس�تثنائیة ترقی�ة من�اظرة لجن�ة بتركیب�ة یتعل�ق

  عام متصرف
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 یتعل�ق 14/10/2020 ف�ي م�ؤرخ الك�اف بلدیة رئیس قـــــرارمن
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب

  .العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

 علــــــى االطـــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن
   الدستور

 29 ف�ي الم�ؤرخ 2018 لس�نة 29 ع�دد األساس�ي القانون على و-
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

 دیس�مبر 12 ف�ي الم�ؤرخ 1983 لس�نة 112 ع�دد الق�انون وعل�ى
 الدول�ة األع�وان الع�ام األساس�ي النظ�ام بض�بط متعل�قال 1983

  اإلداری�ة الص�بغة ذات العمومی�ة والمؤسس�ات المحلی�ة والجماع�ات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

 م�ارس 22 ف�ي الم�ؤرخ 2019 لس�نة 291 ع�دد األم�ر عل�ى و
 الترس�یم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

 فیف�ري 25 ف�ي الم�ؤرخ 2020 لس�نة 115 ع�دد األم�ر عل�ى و
 اإلداري بالس�لك الخ�اص األساس�ي النظ�ام بض�بط المتعل�ق 2020
   العمومیة لإلدارات المشترك

 14/10/2020 ف�ي المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة تنظ�یم كیفی�ة بض�بط المتعل�ق

 المش�ترك اإلداري بالس�لك ع�ام متص�رف رتب�ة ال�ى االس�تثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

 ف��ي الم��ؤرخ الك��اف بلدی��ة رئ��یس الس��ید ق��رار عل��ى و 
 للترقی�ة بالملف�ات داخلی�ة من�اظرة بفتــ�ـح المتعل�ق 14/10/2020

 المش�ترك اإلداري بالس�لك ع�ام متص�رف رتب�ة ىإل� االس�تثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

  یلــــــي ما قــــــرر

 للترقی�ة بالملف�ات الداخلی�ة المن�اظرة لجن�ة تترك�ب : األول الفص�ل
 المش�ترك اإلداري بالس�لك ع�ام متص�رف رتب�ة إل�ى االس�تثنائیة
 ادةالس من 2020 سنة بعنوان الكاف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

:   

   رئیس  بصفة                     ینوبھ من أو الكاف بلدیة رئیس

  عضو بصفة                                   للبلدیة العام الكاتب

  عضو بصفة          الكاف بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

           ینوبھ من أو  

  عضو بصفة                        اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة

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

  14/10/2020: في الكـــــــاف

  بلدیة ئیسر  
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق

  مستشار

 مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 14/10/2020.في

 بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى یةاالستثنائ للترقیة بالملفات
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 علــــــى االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــــة رئیــــــــــــــس إن
  الدستور

 29 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 ىوعل
 الدولة األعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لدیةب بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

  یلــــي ما قـــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصــــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  . القرار ھذا ألحكام فقا و العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصــــل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف  رتبة إلى  ستثنائیةاال
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 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المتصرفون العمومیة لإلدارات
 ختم تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 04 شرط

  . الترشحات

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار  العمومیة
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة إلى بالنظر

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات ختم تاریخ-

   المناظرة إجراء تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : ابــعالر الفصــــل
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب-

   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة

   االنتداب قرار من نطیر

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من نظیر

  . إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نظیر

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

  . الكاف بلدیة رئیس من بمقرر العمومیة لإلدارات

 للمناظرة المترشحین ملفات قییمت مقاییس تضبط : السادس الفصل
 كما رئیس متصرف  رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

   : یلي

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الحالیة الرتبة في  األقدمیة -

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناطرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 علیھا المعروضة الملفات تقییم ستشارم متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من من

  14/10/2020: يف الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق

  مستشار

 یتعلق 14/10/2020 في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من  قــــــرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار

 علــــــى االطــــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــة رئیــــــــــــس إن   
     الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  المحلیة جماعاتال مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
   الكاف

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

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

   العمومیة لإلدارات تركالمش

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  العمومیة لإلدارات

  یلــــي ما قــــــرر

 واألیام 30/11/2020 یوم الكاف یةببلد تفتح : األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

   خطط 05 بعدد تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  31/10/2020 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في ــــــــــــافالك

  بلدیة رئیس 
  الغیداوي عمر
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 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

  مستشار متصرف

         

 یتعلق 14/10/2020  في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نةلج بتركیب

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

 علــــــى االطــــالع بعد الكــــاف بلدیـــــــــة رئیـــــــــــس إن
  الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و-
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار لمتعلقا  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في مؤرخال األمر على و
  . الكاف

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

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

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ الكاف بلدیة یسرئ السید قرار على و 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 14/10/2020

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

  یلــــــي ما قــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 السادة من 2020 سنة بعنوان الكاف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

:   

   رئیس  بصفة                      ینوبھ من أو الكاف بلدیة رئیس

  عضو بصفة                                   للبلدیة العام الكاتب

  عضو بصفة           الكاف بوالیة یةالبلد الشؤون دائرة رئیس

  عضو بصفة                      المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر

  عضو بصفة                        اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة 

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

  14/10/2020: في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 متصرف رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بتنظیم یتعلق

  مساعد

 2020 أكتوبر 14   في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  . العمومیة لإلدارات

 الدستور ـــــىعلـ االطــــالع بعد الـكــاف بلدیــــــــة رئیـــــــــس إن
 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -   
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات میةالعمو والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

  یلــــي ما قـــــرر
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 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصــــل
 لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى

  . القرار ھذا ألحكام فقا و العمومیة

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

 تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على میةأقد سنوات 04 شرط فیھم
  . الترشحات ختم

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصـــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى

 الراجعین األعوان لفائدة و الكاف بلدیة رئیس من بقرار  العمومیة
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون الكاف بلدیة إلى بالنظر

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات ختم تاریخ -

   المناظرة إجراء تاریخ -

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الرابــع الفصــــل
 تشمل و الكاف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا تضمن و

   : التالیة الوثائق

   الكاف بلدیة رئیس السید باسم ترشح مطلب-

   البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة

   االنتداب قرار من نظیر

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من نظیر

  . إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نظیر

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصـــل
 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى ستثنائیةاال للترقیة

  . الكاف بلدیة رئیس من بمقرر العمومیة لإلدارات المشترك

 للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السادس الفصل
 كما مساعد متصرف  رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

   : یلي

  للمترشح العامة األقدمیة*

  للمترشح الحالیة الرتبة في  ألقدمیةا*

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الســـابع الفصل
 علیھا المعروضة الملفات تقییم  مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا

 في نھائیا المقبولین المترشحین ةقائم تضبط : الثامن الفصــــل
 باقتراح الكاف بلدیة رئیس طرف من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  10/2020/ 14: في الكـــــــاف

  بلدیة رئیس  
  الغیداوي عمر

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  مساعد متصرف الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة بفتح یتعلق

 14/10/2020  في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــــــــرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف

 علــــــى  الطــــــالعا بعد الكــــاف بلدیــــــــة رئیـــــــــــس إن 
       الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات لیةالمح والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
   الكاف

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

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

 14/10/2020  في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 

 المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  العمومیة لإلدارات

  یلــــي ما قــــــرر

 واألیام  2020 نوفمبر 30 یوم الكاف ببلدیة تفتح : االول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة

   العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك مساعد متصرف
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  .بخطتین تسدیدھا المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

   2020 اكتوبر 31 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  : في الكــــــــــــاف

  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 رتبة الي بالملفات استثنائیة ترقیة مناظرة نةلج بتركیبة یتعلق

   متصرف

 یتعلق   14/10/2020   في مؤرخ الكاف بلدیة رئیس من قــرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

 علــــــى اإلطــالع بعد الكــــاف ــــــــةبلدیــ رئیـــــــــــــس إن
  الدستور

 29 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى-
  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق  2018 ماي

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

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .     تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 08 في المؤرخ األمر على و
  . الكاف

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

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

 14/10/2020 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  ..العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ الكاف بلدیة رئیس السید قرار على و 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 14/10/2020

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .العمومیة اتلإلدار

                                                                
  یلــــــي ما قــــــرر   

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 السادة من 2020 سنة بعنوان الكاف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

:   

   رئیس  بصفة                      ینوبھ من أو الكاف بلدیة رئیس

  عضو بصفة                                   للبلدیة العام الكاتب

  عضو بصفة          الكاف بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضو بصفة                     المالیة و اإلداریة الشؤون مدیر

  عضو بصفة                        اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة

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

  14/10/2020: في ــــــافالكـ

                              
  بلدیة رئیس
  الغیداوي عمر

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

  سلیانة

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعنوان سلیانة

 یتعلق 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ سلیانة بلدیة رئیس من  قــــرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

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

  سلیانة، 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 القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــــام بضبط المتعلق 1983
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 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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

 22 في رخالمؤ 2019 لسنة 291 عدد الحكـومي األمر وعلى
 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

 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

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و اباالنتد آلیات و صیغ و بضبط

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2020 دیسمبر 23 یوم ولفائدتھا سلیانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  ,2020 سنة

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

  ,2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :3 الفصل

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  ,البلدیة بمقر تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع

  : في سلیانة

  لدیةب رئیس        
  الھمامي  الحمید عبد

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

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

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

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

  سلیانة، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــــام 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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومـي األمر وعلى
 و الترقیة و باالنتدا 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 ستثنائیةاال للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط

  :یـلـــي ــامـ قـــــــــــرر

 2020 دیسمبر 23 یوم ولفائدتھا سلیانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  ,2020 سنة

  .(04) واحدة طةبـخ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

  ,2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :3 الفصل    

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  ,البلدیة بمقر تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع

   : في سلیانة

  بلدیة رئیس     
  الھمامي  الحمید عبد
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------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد رقرا
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  2020 سنة بعنوان سلیانة

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

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

  سلیانة، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

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

  بالبلدیات، الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 سنةل 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
  .ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2020 دیسمبر 23 یوم ولفائدتھا سلیانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020,  

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

  ,2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :3 الفصل    

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  ,البلدیة بمقر تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع

   : في سلیانة

  بلدیة رئیس     
  الھمامي  الحمید عبد

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

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

 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ سلیانة بلدیة رئیس من   قـــــرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس رفمتص
  .2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة

  سلیانة، 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 ةلسن 112 عدد القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــــام 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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في ؤرخالم األمر وعلى

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكـومي األمر وعلى
 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 ياألساس 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
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 مؤرخال 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2020 دیسمبر 23 یوم ولفائدتھا سلیانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  ,2020 سنة

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

  ,2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :3 الفصل    

 و المحلیة تللجماعا الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  ,البلدیة بمقر تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع

  : في سلیانة
  بلدیة رئیس     
  الھمامي  الحمید عبد

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ستشارم متصرف
  2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة

 یتعلق 2020 أكتوبر 19 في مؤرخ سلیانة بلدیة رئیس من  قــــرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة فائدةل العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار
  .2020 سنة بعنوان سلیانة

  سلیانة، 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 القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي ــــــامالنظـ 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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي ألمـــرا وعلى
 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

 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

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة كاماألح تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2020 دیسمبر 23 یوم ولفائدتھا سلیانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك  مستشار متصرف
  ,2020 سنة بعنوان

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

  ,2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :3 الفصل    

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  ,البلدیة بمقر علیقھت یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع

   : في سلیانة

  بلدیة رئیس     
  الھمامي  الحمید عبد

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

  بوعرادة

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 بالسلك اول تقنى  رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان بوعرادة ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنى
2020  

 یتعلق  2020 سبتمبر 07 في في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من
  رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنى بالسلك اول تقنى 
  .2020 سنة بعنوان بوعرادة

  بوعرادة، بلدیة رئیس إن
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   ستور،الد 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

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

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

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

  بالبلدیات، الترسیم

 سبتمبر 07 في في المؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اول تقنى رتبة إلى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 2020 نوفمبر 30 یوم ولفائدتھا بوعرادة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 تقنى رتبة    إلى للترقیة بالملفات لیةداخ مناظرة الموالیة واألیام 

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

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

  .2020 أكتوبر 30  یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  2020 سبتمبر 07 : في بوعرادة

  بلدیة رئیس
  جولالم بن  المنجي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

 علقیت  2020 سبتمبر 07 في مؤرخ بوعرادة بلدیة رئیس من
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .بوعرادة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

   بوعرادة، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الجكومي األمر وعلى
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات الترسیم

     

  :یــلــي مـــا قــــرر

 رتبة إلى للترقیة باللفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل   
 ھذا ألحكام وفقا میةالعمو لإلدارات المشترك التقني بسلك  أول تقني

  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02 الفصل   
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

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

 اعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03 الفصل 
 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و بوعرادة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون إلیھا

   : القرار ھذا ویضبط  

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-



  5125صفحـة   2020أكتوبر 27 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   74عـــــدد 

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 الوثائق مصحوبة المعنیة بوعرادة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

   ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

 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،

   العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعنى اإلداري الملف
  المناظرة، فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ ارةاإلد قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  تقني، رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض-
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :05 الفصل
  .یئةوالب المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضي

   :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

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

  .  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي ددع إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :06الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح

    المنوطة

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ               

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :07 الفصل

   للمترشح، العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي توىالمس أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-
  تقني، رتبة في التسمیة منذ

  المواظبة و السیرة-

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله6 بالفصل إلیھ

 و (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند   
 أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)العشرین

  .المناظرة لجنة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
   المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب              
   نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذ و ھاعلی المتحصل

 الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع             
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :09الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

                                                                
  2020 سبتمبر 07 : في بوعرادة

  بلدیة رئیس    
  المجول بن  المنجي

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

  سوسة

 2020 أكتوبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في التمدید في بقرار یتعلق

 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة إلى للترقیة
2019  

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في التمدید في قرار
 سوسة بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

  2019 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم
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------------------  

 2020 أكتوبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في التمدید في بقرار یتعلق

 سنة وانبعن سوسة بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة
2020  

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في التمدید في قرار
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
   2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2020 توبرأك 8  في مؤرخ 2020   لسنة 48 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

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم
  

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

  أكودة

  

 یتعلق 2020 أوت 20  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2019 سنة بعنوان أكودة

 بفتح یتعلق 2020 أوت 21 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ارياإلد
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

 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 لإلدارات المشترك

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

 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 راألم وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 المتعلق 2020 أوت 21  في المؤرخ البلدیة رئیس قرار وعلى
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 21في 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 .  

  : مـایلـي قــرر

 2020 نوفمبر 16  یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2019 .  

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

  .2020 أكتوبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

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

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

 راتلإلدا اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك اعالمیة محلل رتبة إلى
  أكودة بلدیة لفائدة العمومیة

 بضبط یتعلق 2020 أوت 21 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من
 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك اعالمیة
  .أكودة

  أكودة بلدیة رئیس إن

  ، دستورال على  إطالعھ 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

 لصبغةا 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

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

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

 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
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي كبسل محلل

  .القرار ھذا

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

 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون البرامج واضعو

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)
  .الترشحات

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

  : القرار ھذا ویضبط

  .المناظرة فتح تاریخ-

  .ناظرللت المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة أكودة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن
:  

 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،

  العلمیة، ئدالشھا 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 األخیرة سنوات (5)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم ترشحالم فیھا شارك

  .إعالمیة مخبر تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین واقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض
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  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر لرئیسا 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 األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  المناظرة، فتح سنة تسبق التي سنوات (5) الخمس خالل

  والمواظبة، السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل ىإل یسند و
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

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

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

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

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

  .المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس                                                   
  عمر بن  نبیل

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
  البلدیات لفائدة العمومیة

 كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ أكودة رئیس من
 مستشار متصرف رتبة إلى ةللترقی 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 الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في خالمؤر 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 ؤرخالمـ األمر على و
  .أكودة

 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 سرئی بتسمیة المتعلق 2020

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

 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 مستشار متصرف

   .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 مجموع من األقل على ./.35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من

 و أعاله علیھا المنصوص الشروط ھمفی تتوفر الذین المتصرفین
  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ .-
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 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم بمطال 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 سخةن-

 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-
 شھادة أو المناظرة فتح ةلسن 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

 المترشح یعده تقدیر اقصى ىعل 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 بمالحظات مصحوبا

 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 المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-
  .المناظرة في ةالمشارك

 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 وطةالمن 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 ظمینالمن 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 العدد-
  .أعاله 7 بالفصل

  أعاله 4 بالفصل الیھ المشار طالنشا 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 رالمشا 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 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  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة يوتقنی محللي بسلك إعالمیة
  2019 سنة بعنوان أكودة

 بفتح یتعلق 2020 أوت 21  في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من
 محللي بسلك إعالمیة محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان أكودة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

2019  

   أكودة بلدیــة یسرئ إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد
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 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 المتعلق 1983

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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقني محللي بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

   2009 جانفي 21 في المؤرخ

 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 أكودة بلدیة رئیس قرار وعلى
 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لإلدارات المشترك اإلعالمیة تقیني و محللي بالسلك  إعالمیة
  . العمومیة

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 21 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 .  

  : مـــــــــــایلـي قـــــــــــــــــــــــــرر

 2020 نوفمبر 13 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : ولاأل الفصل
 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقیني و محللي بسلك إعالمیة
  . 2019 سنة

  واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  . 2020 أكتوبر 14 یوم الترشحات ختم یقع : ثالثال الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 13  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 رفمتص رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  2019 سنة بعنوان أكودة

 بفتح یتعلق 2020 أوت 14 في مؤرخ أكودة بلدیة رئیس من
 بالسلك مستشار 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 جماعاتوال
 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 ركالمشت

 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 أوت 14  في المؤرخ أكودة  بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستشار متصرف
  .العمومیة

 عدد بضبط المتعلق 2020 أوت 14 في المؤرخ المقرر وعلى
 اخلیةالد 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 .  

  : مـایلـي قــرر

 2020 نوفمبر 2 یوم ولفائدتھا أكودة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى لترقیةل بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
2019 .  
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  .واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل

  . 2020 أكتوبر 1 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  عمر بن  نبیل

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

  المدیوني قصیبة

  

 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 في مؤرخ المدیوني قصیبة بلــدیة رئیس من بقــــــــــــرار یتعلق
 فیروس تداعیات من للحد بإجراءات یتعلق  2020 سبتمبر 19

  المدیوني قصیبة بمدینة كورونا

  المدیوني قصیبة ـةبلدیـ رئیــس إن

  الدستور على االطالع بعد

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

 2016 أفریل 5 في مؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون على و
 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح یتعلق
 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة لمتعلقا 2006 أوت

  المحلیة للجماعات

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81 عدد األمر وعلى
  .المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 13 في مؤرخ 2020 لسنة 152 عدد الحكومي األمر  وعلى
 الجدید كورونا بفیروس اإلصابة باعتبار یتعلق 2020 مارس

 الملحق بالمرفق المدرجة الساریة األمراض صنف من "19 كوفید"
 1992 جویلیة 27 في المؤرخ 1992 لسنة 71 عدد بالقانون
  .الساریة باألمراض المتعلق

 مارس10 بتاریخ 04 عدد المحلیة الشؤون وزیر منشور وعلى
 الوبائي الفیروس انتشار من التوقي اجراءات تدعبم حول 2020
  .الكورونا

 21 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر ىوعل 
  2018 جوان

  ، العامة الصحة على وحفاظا البلدي المجلس أعضاء استشارة وبعد

  : یـــلي ما قــــــــرر

 فیروس تداعیات من للحد  اإلجراءات اقــرار تم : األول فصل
  : التالي النحو على وذلك المدیوني قصیبة بمدینة كورونا

 التعقیم و والوقایة السالمة وسائل كل اتخاذ على الحرص یتعین -
 الصحیة بالبروتوكوالت وااللتزام والخاصة العامة المؤسسات بكافة

  . قطاع بكل الخاصة

 أنشطة تتعاطى التي التجاریة المحالت أصحاب جمیع على یتعین -
  :التالیة الوقائیة باإلجراءات التقید األساسیة المواد ببیع متعلقة

  :الكبرى التجاریة للفضاءات بالنسبة -1

 مسافة احترام یضمن بما الفضاء خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  وآخر حریف بین متر عن تقل ال

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

  االستخالص وأعوان الخدمات اسداء أعوان بین الفصل رورةض -

  : األخرى التجاریة للفضاءات بالنسبة -2

 وذلك محالتھم داخل الحرفاء دخول منع أصحابھا على یتعین -
   المدخل عند حاجز بوضع

 مسافة احترام یضمن بما المحل خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم -
 بحاجیاتھم تزویدھم عن متناعواال وآخر حریف بین متر عن تقل ال

  .بالصف التزامھم عدم صورة في

 لھ مكان وتخصیص الخبز بیع عند الصحیة الشروط احترام یتعین -
  الحرفاء متناول في یكون ال

 توفیر یتعین للعموم المفتوحة المحالت أصحاب كافة الى بالنسبة
 لجفالا ماء من خلیط بھ اناء ووضع تداولھا عند النقود لتعقیم وسیلة
  (الصرف) األموال لتعقیم

 وغیرھا الورقیة األلعاب وجمیع المغلقة المحالت داخل الشیشة منع -
   األلعاب من

  الواحد االستعمال ذات الكؤوس استعمال یتعین -

 المحل وتعقیم الوقائیة التدابیر اتخاذ الحالقة محالت أصحاب على -
 ذات القفازاتو الكمامات ولبس استعمال كل عند الحالقة وأدوات

  الواحد االستعمال

 دوریة بصفة السیارات تعقیم التاكسي سیارات سائقي على یتعین -
  الصحي البروتوكول واحترام الكمامات لباس على والحرص

 على أشخاص عشرة بحضور یكون : بالبلدیة القران عقود ابرام -
  .والشاھدین العروسین باعتبار تقدیر أقصى

 صحیة مخالفة یعتبر اإلجراءات ھذه ألحد فتھمخال كل :الثاني الفصل
  القانونیة للتتبعات موجبة

  بلدیة رئیس
  سالم الحاج  رضا دمحم
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------------------  

  ھالل قصر

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق

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

 متصرف رتبة إلى یةاإلستثنائ للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  . المصاحب القرار

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق
 المشترك اإلداري  بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى ثنائیةاإلست

  . 2020 بعنوان العمومیة لإلدارات

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  . المصاحب القرار

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق

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

 متصرف رتبة إلى تثنائیةاالس للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
 القرار ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . المصاحب

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020  

 األیام و 2020 أكتوبر 29 یوم  لفائدتھا  و قصرھالل ببلدیة تفتح
 رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
2020.  

  ةبلدی رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
2020  

 األیام و 2020 أكتوبر 29 یوم  لفائدتھا و قصرھالل ببلدیة تفتح
 رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد  متصرف
  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

2020  

 األیام و 2020 أكتوبر 29 یوم  لفائدتھا  قصرھالل ببلدیة تفتح
 كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2020.  

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق

 المشترك إلداريا  بالسلك  عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  . 2020 بعنوان العمومیة لإلدارات
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 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
 القرار ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  . المصاحب

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
2020  

 األیام و 2020 أكتوبر 29 یوم  لفائدتھا و قصرھالل ببلدیة تفتح
 رتبة إلى االستثنائیة  ةللترقی بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف
  .2020 سنة

  بلدیة رئیس   
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  2020 بعنوان

 األیام و 2020 أكتوبر 29 یوم  لفائدتھا و قصرھالل ببلدیة تفتح
 رتبة إلى اإلستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس 
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري  بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
  . 2020 بعنوان  العمومیة لإلدارات

 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف

  . المصاحب القرار

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات اإلستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
2020  

 األیام و 2020 أكتوبر 29 یوم  لفائدتھا و قصرھالل ببلدیة تفتح
 رتبة إلى اإلستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  2020 سنة

  بلدیة رئیس 
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  . 2020 بعنوان العمومیة إلداراتل

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  . المصاحب القرار

  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر

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

  المھدیة

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 معلوم بتحدید یتعلق 2020 أكتوبر 05 في مؤرخ ــــراربقـــ

  الدواب بسوق الوقوف

 الوقوف معلوم بتحدید یتعلق 2020 أكتوبر 05 في مؤرخ رارقـــ
  الدواب بسوق

  ,الدستور على إطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ,المحلیة الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر
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 جوان 13 في المؤرخ 2013 لسنة 805 عدد األمر وعلى
 المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق 2013

  ,استخالصھا في

 جویلیة 04 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018,  

 المھدیة لبلدیة رئیسا بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  ,2019 أوت 09 في المؤرخ

 سبتمبر 28 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة ضرمح وعلى
2020,  

 مارس 05 في المؤرخ 2009 لسنة 02 عدد البلدي القرار وعلى
  ,اإلداریة الموجبات معالیم بتحدید المتعلق 2009

  یلي ما قررت

 01 من بدایة الدواب بسوق الوقوف معلوم تحدید تم : األول الفصل
  :یلي كما 2021 جانفي

  ملیم 4000 : (الواحدة الدابة)الكبیر الحجم من الدواب•

  ملیم 2000 :(الواحدة الدابة)الماعز أو الضأن•

  ملیم 250 :(الواحدة البالة أو الكیس) بأنواعھ العلف•

  %2 :(بیع یعقبھا التي البتة ثمن) الداللة على المعلوم•

 مكلفان لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  الجم

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  الجم ببلدیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق الجم بلدیة رئیس من قرار 
  .الجم ببلدیة رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

   إطالعھ بعد الجم بلدیة رئیس إن

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

 بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى
   الجم بلدیة

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

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

 2020 أوت 03 في مؤرخ الحكومة رئیس السید قرار وعلى
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر مقاییس بضبط المتعلق
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  ـــيمایلــــــ قرر

 للترقیة داخلیة مناظرة ولفائدتھا الجم ببلدیة یفتح :األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

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

  .2020 سبتمبر 14 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تجتمع :الرابع لالفص
 واألیام 2020أكتوبر 14 یوم رئیس متصرف لرتبة اإلستثنائیة

  الموالیة

 بتنفیذ مكلفان البلدي  والقابض للبلدیة العام الكاتب :الخامس الفصل
  .القرار ھذا

  بلدیة رئیس
  فرحات  عادل

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

  ربانش

  

 یتعلق 2020 أوت 11  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  2020 سنة بعنوان بالملفات داخلیة مناظرات فتح بقرارات

 و متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرارات
  .2020 سنة بعنوان شربان ببلدیة مستشار متصرف

  

  بلدیة رئیس
  النوالي  مفیدة
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------------------  

  ھبیرة

  

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

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

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  ھیبرة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان ھیبرة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  حسین لحاجبا دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط بقرار یتعلق
 إلى اإلستثنائیة الترقیة إطار في بالملفات الداخلیة المناظرة طریق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  ھبیرة ببلدیة 2020 سنة عنوانب

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد ضبط قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة إطار في بالملفات الداخلیة المناظرة
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  ھبیرة ببلدیة 2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 13  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 مساعد رتبة الي للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

  ھبیرة ببلدیة متصرف

 مساعد رتبة الي للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة قرار
   ھبیرة ببلدیة متصرف

  بلدیة رئیس
  حسین حاجبال دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  10الرقم میزانیة بتعدیل یتعلق

  10عدد المیزانیة تعدیل قرار

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

  صفاقس

  

 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة الى

 یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ صفاقس بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 بلدیة ةلفائد العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام

   .2020 سنة بعنوان صفاقس

  االطالع بعد صفاقس بلدیة رئیس إن

  الدستور، على 

 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
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس،
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 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد وميالحك األمر على و
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

   منھ، 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 تبر مختلف إلى  االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 سبتمبر 11 في المؤرخ 1425 عدد البلدي القرار على و
 الموالیة األیام و 2020أكتوبر 16 یوم صفاقس بلدیة بفتح المتعلق
 عام متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  مومیةالع لإلدارات المشترك االداري بالسلك

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 11 في المؤرخ 1425 عدد البلدي القرار یلغى :األول الفصل
  .أعاله الیھ المشار 2020 سبتمبر

 و 2020 دیسمبر 2 یوم لفائدتھا و صفاقس ببلدیة تفتح :2 الفصل
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري لسلكبا عام متصرف
  .2020 سنة

  .(02)بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :3 الفصل

  .2020 نوفمبر 2 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :4 الفصل

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

  البلدیــــــة رئیـــــس    
  اللومـــي منیـــر     

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

  عقارب

 یتعلق 2020 ویلةج 23  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  عقارب لبلدیة االطار بقانون

  24/07/2020 في مؤرخ عقارب بلدیة من  قرار

  اإلطارات قانون بضبط یتعلق

  عقــــارب، بلدیة رئیــــس ان

 ماي 09 في المؤرخ 2018 نةلس 29 عدد االساسي القانـــون على
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

  اإلداریة الصبغة  ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2003مارس 17في المؤرخ 2003 لسنة 20

 1985 أفریل 6 في المؤرخ 1985 لسنة 563 عدد األمر وعلى
  .عقارب بلدیة بإحداث والمتعلق

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

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة اعاتوالجم

 1999 جانفي 04 في المؤرخ 1999 لسنـة 12 عدد األمر وعلى
 موظفي رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق
 الصبغة ذات  العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  . تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 لسنة الثالثة العادیة الدورة خالل البلدي المجلس مداولة وعلى
 قانون بتنقیح المتعلق 2020 جویلیة 24 بتاریخ المنعقدة 2020

  . عقارب بلدیة إطار

  : یلـــــي ما قرر

 التالي النحو على عقارب بلدیة إطارات قانون یضبط : األول الفصل
:  

  النھائي خططالعدد ةالشاغرةإحداثالمصادقالمشغول اإلطارالخطط بیان

  المشترك االداري السلك

  0101---عام متصرف

  010102-01رئیس متصرف

  0301020205مستشار متصرف

  0204-0202متصرف

  020204-02مساعد متصرف

  0403010408تصرف كاتب

  04-040103إدارة مستكتب

  04-040103استقبال عون

  2008111232الجملة

  العمومیة راتاالدا لمھندسي المشترك السلك

  010102-01أول مھندس

  01-01-01أشغال مھندس

  020103-02الجملة

  العمومیة لالدارات المشترك التقني السلك

  0102-0101رئیس تقني

  0201010103أول تقني

  03-03-03تقني

  02-02-02تقني مساعد
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  02-02-02تقني عون

  1002080212الجملة

  االعالمیة وتقنیي لمحللي المشترك السلك

  01-01-01امجبر واضع

  01-01-01الجملة

   : العملـــــــــــة سلك

 العدد خطط إحداث الشاغرة المشغولة المصادق الخطط الصنف
  النھائي

  االولى الوحدة

  13-13-13االول

  17-170710الثاني

  1405090317الثالث

  الثانیة الوحدة

  16-16-16الرابعة

  16-161303الخامس

  0706010815السادس

  0603030410السابع

  الثالثة الوحدة

  0201010204الثامن

  0201010204التاسع

  0102--01العاشر

 2019 لسنة 142 رقم القرار سابقھ القرار ھذا یلغي : 2 الفصل
  2019دیسمبر 16 في المؤرخ

 محتسب بعقارب المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب : 3 الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان البلدیة

  ـــــــةالبلدی رئیس

  األشھـــب بن فــؤاد

  بلدیة رئیس

  األشھب بن فؤاد

  

  


