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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 

   التضامن
 .....................................استثنائیة بترقیة یتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 عروس بن
 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ..........................................................2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

 إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ............2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة
 إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ..............2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة
 إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ..............2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة
 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ..........................................................2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

 .....ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ............2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة
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 الشط حمام
 .................................................بتفویض یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 .................................................بتفویض یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 نابل
 ...2020 لسنة األعوان مجموع تنقیح بقرار یتعلق 2020 مبرسبت 8  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 من العملة  لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 ...............................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 قربة

 السید قربة بلدیة رئیس من تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 11 في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ..عقود إبرام ذلك في بما المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ بلدي مستشار عزیزة بن نجیب السید إلى الحجیج فوزي
 السید قربة بلدیة رئیس من تفویض قرارب یتعلق 2020 أكتوبر 11 في مؤرخ 2020 لسنة 33 عدد قرار

 إبرام ذلك في بما المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ بلدي مستشار الحرابي الحمید عبد السید  إلى الحجیج فوزي
 .........................................................................................................................................عقود
 السید قربة بلدیة رئیس من تفویض بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 ...عقود إبرام ذلك في بما المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ النجار عائدة األولى المساعدة السیدة  إلى الحجیج فوزي
 زغوان

 بلدیة محاسب لدى خاص حساب فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في رخمؤ 2020   لسنة 81 عدد قرار
 و مساھمات و تبرعات من الحساب ھذا یمول زغوان بمدینة " والتربیة الصحة دعم " مسمى تحت زغوان

 ...................................................................كورونا فیروس إنتشار لمجابھة الشركات و المواطنین ھبات
 برقو

 ........................................ترقیة ببالغ یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد رأي
 فریانة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار تصرفم رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 ..............................................................................................................2020 سنة بعنوان فریانة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط تعلقی بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 فریانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بعنوان فریانة بلدیة فائدةل العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 .................................................................................................................................2020 سنة
 اتبالملف داخلیة مناظرة بفتح یتعــلـــق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

   2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020 لسنة 10 عدد قرار

 .2020بعنوان  فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح قیتعـلـ بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020 لسنة 11 عدد قرار

  .2020 بعنوان فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 ....2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
 سوسة

 بحاویات المحملة الشاحنات نجوال بمنع یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 ..............................................................العمل بھا الجاري للتشاریع خالفا مستوردة فضالت على تحتوي
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 مساكن
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  2020 بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى ثنائیةاالست
 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك رئیس متصرف  رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات
 ..............................................................................................................2020 سنة بعنوان مساكن

 فاتبالمل داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020أكتوبر 29  في مؤرخ 2020 لسنة 10 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان مساكن

 المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 وبرأكت 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 .............................................................................................2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة
 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

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

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف  رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات
 ...................................................................................................2020 سنة بعنوان مساكن

 سوسة حمام
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار

 ................................................2020 سنة بعنوان إدارة مستكتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 70 عدد قرار

 ..........................................................................2020 سنة بعنوان إدارة مستكتب رتبة إلى اإلستثنائیة
 المدیوني قصیبة

 2020 سبتمبر 30 في مؤرخ  بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 ...............................................................................................................الصحیة بالمخالفات یتعلق

 ھالل قصر
 ................2020 سنة میزانیة بتنقیح یتعلق 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد مداوالت
 رفع خدمة لزمة على بالمصادقة یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد مداوالت
 ................................................................العام بالطریق الوقوف ماتلعال المخالفة الشاحنات و السیارات

 الساف قصور
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلّق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك التقني كبالسل (مدنیة ھندسة اختصاص) تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة
 .............................................................................................................2020 لسنة الساف قصور

 خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بعنوان الساف قصور بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس إلنتداب باإلختبارات

 ................................................................................................................................2020 سنة
 خارجیة مناظرة بفتح یتعلّق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني النتداب باالختبارات
 ....................................................................................................2020 سنة بعنوان الساف قصور

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلّق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 الساف قصور ببلدیة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة

 ....................................................................................................................2020 لسنة
 المحرص

 ...................................بالتفویض بیتعلق یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
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 شیحیة
 من السنویة الكراء لمعینات جزئي بحط یتعلق 2020 كتوبرأ 22  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 لمجابھة الموجھ و الشامل الصحي للحجر تبعا البلدیة ملك على الحرفیة و التجاریة للمحالت المتسوغین قبل

 ..............................................................................................................................كورونا جائحة
 القصر

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

 لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة بمقرر یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 ...........................................................................................مباشرة أعلى صنف الى صنف من العملة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  التضامن

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 14  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  استثنائیة بترقیة

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط عدد بضبط یتعلق قرار
  .2020 سنة بعنوان اإلستثنائیة للترقیة الداخلیة الماظرة

 رتبة الى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
  2020 سنة بعنوان متصرف

 رتبة الى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تحبف یتعلق قرار
  2020 بعنوان تصرف كاتب

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح قراریتعلق
  2020 سنة بعنوان مساعد متصرف

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
  2020 سنة بعنوان عام متصرف

 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
  2020 سنة بعنوان مستشار ف متصر

  بلدیة رئیس
  الشیحي   رضا

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

  عروس بن

 یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  .2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة

 امتحان بفتح یتعلق ......في مؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قرار
 بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

  .2020 سنة بعنوان عروس بن

  عروس بن بلدیــــــــة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي لقانونا وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد االمر وعلى
 عملة سلك اصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات االداریة

 2019 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291ددع االمر وعلى
   . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق

 والمتعلق 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى
  . عروس بن بلدیة رئیس المزوغي دمحم السید بتنصیب

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات نامجوبر

  .المحلیة الجماعات

 بضبط المتعلق ..........................في مؤرخ القرار وعلى
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد
  .2020 سنة بعنوان عروس بن

  یلـــي مـــا قـــرر

 العملة لترقیة مھني امتحان عروس بن ببلدیة حیفت  : األول الفصل
    مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

   :التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك                

   :االولى الوحدة ضمن

 طرق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان
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  49الرابع الصنف

   :الثانیة الوحدة ضمن

 طرق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي ألصنافا
  مھني امتحان

  81الخامس الصنف

  66السادس الصنف

  13السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن

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

  01الثامن الصنف

  03التاسع الصنف

  03شرالعا الصنف

 یوم عروس بن ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى  : 02 الفصـل  
  .الموالیة واألیام 2020 دیسمبر 21

  .2020نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم یقع : 03 الفصـل

                          
                          

  بلدیة رئیس  
  المزوغي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   نةلس 7 عدد قرار
 بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2020 سنة

 ......... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
  رئیس تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

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

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 المتعلق و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 كیفیة       مجوبرنا نظام بضبط المتعلق .......................

 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

  یلـــي ــامـ قـــرر

 26 الخمیس یوم لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 إلى  لترقیــة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واالیام 2020نوفمبر

  . العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبــــــــة

 ــــدد01بعـــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل
  .خطة

 أكتوبر 26 االثنین یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

   

  بلدیة رئیس
  المزوغي  دمحم
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 یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بالسلك  أول تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل المشترك التقني
  .2020 سنة

 .............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
  أول تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 محلیةال الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

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

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 المتعلق و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب

 في المؤرخ سعرو بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

 التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 األیام و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات
  .الموالیة

  .واحدة خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

  بلدیة رئیس 
  المزوغي  دمحم                                             

       

 بفتح یتعلق ................ في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من
 التقني بالسلك  تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في مؤرخال 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات
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 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 المتعلق و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب

 ................... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى  لترقیة
  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك  تقني رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 األیام و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات
  .الموالیة

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار 
 إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق  ..............

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني مساعد رتبة
  .2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  تور،الدس على اإلطالع بعد

 ماي 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و       
 التقني بالسلك خاصال األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

  .یاتبالبلد

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و    
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق  .......................

 بالسلك  تقني مساعد رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ ارصدھ تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 التقني بالسلك  تقني مساعد رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات
 و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات المشترك

  .الموالیة األیام

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : يالثان الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

   

 ............. في مؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 بسلك  محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي
  . 2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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
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 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 لدیةب بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

  .2009 جانفي 21 فــــــــي المؤرخ

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 المتعلق و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن دیةبل رئیس بتنصیب

 .................. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك  محلل رتبة إلى  لترقیة

  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 تقنیي و محللي بالسلك  محلل رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  .الموالیة األیام

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

 ................... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قرار  
  موثق رتبة إلى لترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة بفتح یتعلق 

 بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات أعوان بالسلك
  .2020 سنة بعنوان عروس

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
   ة،المحلی الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

 ماي 10 في المؤرخ 2019 لسنة 434 عدد األمر على و       
 أعوان بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2019
  .العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و    
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب متعلقال

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق  .......................

 أعوان بالسلك  موثق رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . وسعر بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و   
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 و المكتبات أعوان بالسلك  موثق رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات
 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات العمومیة لإلدارات التوثیق
  .الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة ختمت : الثالث الفصـل
2020 .  

 ............... في مؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و  عدد بضبط یتعلق
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 سلك و المشترك التقني بسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة
 لإلدارات التوثیق و المكتبات أعوان سلك و اإلعالمیة تقنیي و محللي

 بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات العمومیة لإلدارات العمومیة
  .2020 سنة بعنوان عروس

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى    
   .عروس بن بلدیة

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

  .2009 جانفي 21 ـــــــيفـ المؤرخ

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

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

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

  .بالبلدیات  الترسیم

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و      
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضائھا

 11 بتاریخ 3/12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب على و    
 طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012 جوان

  .الملفات

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و    
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث   
2020 .  

 المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و       
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع بضبط

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و    
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

  یلـــي مـــا قـــرر

 شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و  عدد یضبط :  الوحید الفصل
 المشترك التقني بسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن

 بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي سلك و
  :التالي النحو على 2020 سنة بعنوان عروس

  :العمومیة لإلدارات المشترك االتقني للسلك بالنسبة  /1

 لسنة شغورھا سد المراد طالخط إلیھاعدد االرتقاء المراد الرتبة
 الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق 2020
  بالملفات

  أول تقني

  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن 0290%

  0001:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  تقني

  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن 0190%

  0001:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0290تقني اعدمس

  0001:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  :العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة تقنیي و محللي للسلك بالنسبة  /2

 لسنة شغورھا سد المراد الخطط إلیھاعدد االرتقاء المراد الرتبة
 ترقیةال طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق 2019
  بالملفات

  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0190محلل

  0001:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  :العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات أعوان للسلك بالنسبة  /2

 لسنة شغورھا سد المراد الخطط إلیھاعدد االرتقاء المراد الرتبة
 الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق 2019
  بالملفات

  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0190موثق

  0001:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  بلدیة رئیس
  المزوغي  دمحم
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 یتعلق 2020 نوفمبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بالسلك  ولأ تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2020 سنة

        

 ........... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
  أول تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن بلدیة فائدةل العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى    
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و       
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2009 جانفي

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

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و      
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضائھا

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى  
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

 التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 المشترك نيالتق بالسلك  أول تقني رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 األیام و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات
  .الموالیة

  .واحدة خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

  بلدیة رئیس 
  المزوغي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  .2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة

  

 یتعلق ................. في مؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قرار
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  .2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة فائدةل

  عروس بن بلدیــــــــة رئیس إن

  ، الدستور على االطالع بعد

 ماي 9 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 وخاصة تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن
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 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد االمر وعلى
 عملة سلك اصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات االداریة

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

 والمتعلق 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر وعلى
  . عروس بن بلدیة رئیس المزوغي دمحم السید ببتنصی

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

  .المحلیة الجماعات

 بضبط المتعلق ..........................في مؤرخ القرار وعلى
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى صنف من مترقیتھ المزمع العملة عدد
  .2020 سنة بعنوان عروس بن

  یلـــي مـــا قـــرر

 العملة لترقیة مھني امتحان عروس بن ببلدیة یفتح  : األول الفصل
    مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

   :التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك

   :االولى الوحدة ضمن

 طرق عن ترقیتھم المراد العملة اعددإلیھ الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان

  49الرابع الصنف

   :الثانیة الوحدة ضمن

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

   81  الخامس الصنف

   66  السادس الصنف

  13   السابع الصنف

  :الثالثة الوحدة ضمن

 طرق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد ةالترقی ستتم التي األصناف
  مھني امتحان

  01الثامن الصنف

  03التاسع الصنف

  03العاشر الصنف

 یوم عروس بن ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى  : 02 الفصـل  
  .الموالیة واألیام 2020 دیسمبر 21

  .2020نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم یقع : 03 الفصـل

  بلدیة رئیس
  زوغيالم  دمحم

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

        

 ......... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
  أول تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018

 ردیسمب 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة حداثبإ المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

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

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02
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 المتعلق و 2018 وانج 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب

 .............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى  
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى  لترقیة

  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة العمومیة

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 المشترك تقنيال بالسلك  أول تقني رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 األیام و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات
  .الموالیة

  .واحدة خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

  

 .........في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار 
 بالسلك  تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  .2020 سنة

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في لمؤرخا 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و       
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 وأ نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2009 جانفي

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

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و      
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 تمبرسب 02 في

  .أعضائھا

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 ................ في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى  لترقیة
  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 المشترك التقني بالسلك  تقني رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 األیام و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات
  .الموالیة

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

  .........في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار 
  تقني مساعد رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن



  78عــــــدد   2020نوفمبر  10 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   5868صفحــة 

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

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

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 المتعلق و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب

  .............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقني مساعد رتبة إلى  لترقیة

  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان ةالترقی لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 التقني بالسلك  تقني مساعد رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات
 و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات المشترك

  .الموالیة األیام

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

   

 ............. في مؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 بسلك  محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل اإلعالمیة تقنیي و محللي
  . 2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
   .عروس بن

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

  .2009 جانفي 21 فــــــــي المؤرخ

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 المتعلق و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب

 ............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك  محلل رتبة إلى  لترقیة

  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة

 بن لدیةب أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 تقنیي و محللي بالسلك  محلل رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات

 و 2020 سمبردی 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  .الموالیة األیام

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

   

  ......... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 بالسلك  موثق رتبة إلى رقیةلت بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات أعوان
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد
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 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر لىوع
   .عروس بن

 ماي 10 في المؤرخ 2019 لسنة 434 عدد األمر على و       
 أعوان بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2019
  .العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و    
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة یسرئ بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق  .......................

 أعوان بالسلك  موثق رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ لقرارا على و   
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 و المكتبات أعوان بالسلك  موثق رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات
 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات العمومیة لإلدارات التوثیق
  .الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

  .واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم حاتالترش قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

 ............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار 
 متصرف رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 

 بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان عروس

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 لعمومیةا المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .عروس بن

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

  .بالبلدیات الترسیم

 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عــ الحكومي األمر على     
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و    
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

 بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  یلـــي مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول فصلال
 اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات
 و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات المشترك

  .الموالیة األیام

  .خطط 05 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : لثالثا الفصـل
2020 .  
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 .......... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار 
 تصرف كاتب رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
   المحلیة، الجماعات بمجلة 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 لمحلیةا الجماعات

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى
  .عروس بن

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عــ الحكومي األمر على     
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ 2020 لسنة ـــددـ84عـــ الرئاسي األمـــــر على و    
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 ................ في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى  لترقیة

  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
 سنة بعنوان الترقیة لھتھ رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

2020.  

  ـيیلــ مـــا قـــرر

 داخلیة مناظرة لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبــــــــة إلى  لترقیــة بالملفات
 و 2020 دیسمبر 28 االثنین یوم العمومیة لإلدارات المشترك

  .الموالیة األیام

  .خطة 02 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل

 نوفمبر 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث لالفصـ
2020 .  

   ............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق
 المشترك التوثیق و المكتبات أعوان بالسلك  موثق رتبة إلى  لترقیة

  . عروس بن بلدیة لفائدة میةالعمو لإلدارات

 ................ في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
  موثق رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة مناظرة بفتح المتعلق  

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التوثیق و المكتبات أعوان بالسلك
  . عروس بن بلدیة

  یلـــي مـــا قـــرر

 إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 العمومیة باإلدارات التوثیق و المكتبات أعوان بالسلك  موثق رتبة

  :  ذكرھم اآلتي السادة من عروس بن ببلدیة

                            ینوبھ من أو عروس بن بلدیة رئیس -
  اللجنـة رئیـــــس :               

                                 للبلدیــــــة العـــــــام الكاتــــــــب-
  عضو بصفة :                

       ینوبھ من أو  عروس بن بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس-
  عضو بصفة :       

 الشــــؤون مدیر و مستشار متصرف  :    الھمـامـي دمحم-
  عضو بصفة :  اإلداریــــــة

 :          األعوان مصلحة رئیس متصرف  :    بنشامخ محسن-
   عضو بصفة

                   المحمدیة بلدیة لدي موثق :       الریابي منیة-
  عضو بصفة :              

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصـل
   للقیام وذلك المقرر ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من ھي التي األعمال بمختلف

                          
                          

  بلدیة رئیس  
  المزوغي  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بالسلك  یسرئ تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  .2020 سنة
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 .......... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
  رئیس تقني رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 عروس بن لدیةب لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى       
   .عروس بن بلدیة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و       
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2009 جانفي

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

  .بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و      
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضائھا

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و    
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى        
 كیفیة       وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى  لترقیة بالملفات یةالداخل المناظرة تنظیم
  . عروس بن بلدیـــــــــة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و      
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

  یلـــي مـــا قـــرر

 26 الخمیس یوم لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
 إلى  لترقیــة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واالیام 2020نوفمبر

  . العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبــــــــة

 ــــدد01بعـــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل
  .خطة

 أكتوبر 26 االثنین یوم الترشحات قائمة تمتخ : الثالث الفصـل
2020 .  

   

  ............ في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 متصرف رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس

  .2020 سنة بعنوان عروس

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى     
  .عروس بن بلدیة

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

 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عــ الحكومي األمر على     
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 في المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84ـعــ الرئاسي األمـــــر على و    
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و      
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع
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 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى   
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

 بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بن بلدیة أعوان مجموع طضب بقرار الحاصل الشغور على و    
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

  یلـــي مـــا قـــرر

 26الخمیس یوم  لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
  لترقیــة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبــــــــة إلى
  . العمومیة

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل
  .خطة ـــــدد05بعـــــ

 أكتوبر 26 االثنین یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

  .......... في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار 
 متصرف رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار
  .2020 سنة بعنوان عروس

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى      
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي 09

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

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

 بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى     
  .عروس بن بلدیة

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

 يف المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عــ الحكومي األمر على و     
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و      
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضائھا

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و    
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس قرار وعلى  
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

  مستشار متصرف رتبة إلى  رقیةلت بالملفات الداخلیة المناظرة
 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

.  

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و     
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

  یلـــي مـــا قـــرر

 26 الخمیس یوم ئدتھالفا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
  لترقیــة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبــــــــة إلى
  .العمومیة

 ــدد03بعــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل
  .خطط

 أكتوبر 26 االثنین یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

   

 ............. في المؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
  متصرف رتبة إلى لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 

 عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2019 سنة بعنوان

  سعرو بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى      
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي 09

 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 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ  التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى    
  .عروس بن بلدیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و     
 الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط تعلقالم 2019
  .بالبلدیات
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 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عــ الحكومي األمر على و     
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري 25

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و      
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضائھا

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و      
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و    
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 في المؤرخ عروس بن بلدیة سرئی قرار وعلى   
 تنظیم كیفیة وبرنامج نظام بضبط المتعلق .......................

 بالسلك  متصرف رتبة إلى  لترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . عروس بن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 نب بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و    
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

  یلـــي مـــا قـــرر

 26 الخمیس یوم لفائدتھا عروس بن بلدیة  تفتح  : األول الفصل
  لترقیــة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 نوفمبر

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبــــــــة إلى
  .العمومیة

 شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصـل
  .خطط ــــدد06بـعــــــ

 أكتوبر 26 االثنین یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصـل
2020 .  

   

 .............. في مؤرخ عروس بن بلدیة رئیس من قـــــــــــــرار
 قطری عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و  عدد بضبط یتعلق

 السلك و المشترك اإلداري للسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة
  .2020 سنة بعنوان عروس بن بلدیة لفائدة المشترك التقني

  عروس بن بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 09 في مؤرخ ا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى     
   المحلیة، الجماعات بمجلة 2018 ماي

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

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

 بإحداث المتعلق 1951 مارس غرة في المؤرخ األمر وعلى     
  .عروس بن بلدیة

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و        
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفریل

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2009 جانفي

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

  .بالبلدیات  الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة ــدد115عــ الحكومي األمر على   
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط قالمتعل 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المؤرخ 2020 لسنة ــــدد84عـــ الرئاسي األمـــــر على و     
 و الحكومة رئیس بتسمیة یتعلــــق 2020 سبتمبر 02 في

  .أعضائھا

 11 بتاریخ 3/12024 عدد الحكومة رئاسة مكتوب على و   
 طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات قالمتعل 2012 جوان

  .الملفات

 و 2018 جوان 25 في المؤرخ الجلسة محضر على و    
  .عروس بن بلدیة رئیس بتنصیب المتعلق

 بضبط المتعلق و 2020 أوت 04 في المؤرخ القرار على و   
  .عروس بن ببلدیة األعوان مجموع

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث    
2020 .  

 بن بلدیة أعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و   
  .2020 سنة بعنوان رصدھا تم التي االعتمادات و عروس

   یلـــي مـــا قـــرر

 شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و  عدد یضبط :  الوحید الفصل
 بن ةبلدی لفائدة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن

  :التالي النحو على 2020 سنة بعنوان عروس

  :العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة  /1

 لسنة شغورھا سد المراد الخطط إلیھاعدد االرتقاء مراد الرتبة
 الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق 2020
  بالملفات

  02:بالملفات یةداخل مناظرة طریق عن %0590رئیس متصرف

  0005:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  02:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن 90%03مستشار متصرف
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  0003:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  03:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن 90%06متصرف

  0006:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

  :العمومیة راتلإلدا المشترك االتقني للسلك بالنسبة  /2

 لسنة شغورھا سد المراد الخطط إلیھاعدد االرتقاء مراد الرتبة
 الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط التسدیدعدد طرق 2019
  بالملفات

  01:بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0290رئیس تقني

  0001:باالختیار الترقیة طریق عن 10%

                          
                          

  بلدیة رئیس  
  المزوغي  دمحم

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

  الشط حمام

 یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  بتفویض

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من   قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم نعقدةالم إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 فاطمة السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   :بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو العجرودي الزھراء

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة شھاداإل -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                          
                          

  بلدیة رئیس              
   مقري  نزار

  

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

 یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  بتفویض

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس قــــــــرارمن

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي صوصالن جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 منصف السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول لفصلا
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  الساعي

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -
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   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث لفصلا

  بالتكلیف یتعلق   المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس قــــــــرارمن

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص میعج وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في لمؤّرخا 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

   

  یلي ما قــرر

 ھبیطة مروان السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو 

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .قرارال ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى ةالمدنیّ  الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 نةلس 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 نسرین السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  الماجري

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا نفیذبت مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بالتكلیف یتعلق   المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة لحالةا بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ ةالبلدیّ  رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 بن میساء السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  الطاھر
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  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف لبلدیةا عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بالتكلیف یتعلق المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم علقالمت

  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي لقانونا وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر

 تیسیر السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو العكرمي

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام تبكا :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                                                                
  بالتكلیف یتعلق المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس قــــــــرارمن 

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم نقّحالم لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط محما بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

   

  یلي ما قــرر

 سعاد السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  خمیري

  الزواج عقود -

   ةالمدنیّ  الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط مامح بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991
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 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 دنیا السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  السعداوي

  الزواج عقود -

   المدنیّة حالةال وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                                                                 

  بالتكلیف یتعلق المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من ــــــرارقــ

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في خالمؤرّ  1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 علي السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  البارودي

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .ةالمحلیّ  للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من  قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 حفیظ راھیماب السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو 

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة عاتللجما الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                                                                
  بالتكلیف یتعلق المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى نیّةالمد الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01
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 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ھومساعدی البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر

 بوحجر سنیة السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو 

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا یذبتنف مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                                                                  

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد ونالقان على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة ةجلس محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 العیاشي علي السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو 

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                                                                
     

  بالتكلیف یتعلق المؤرخ   لشطا حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف ظیمبتن المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 نةلس ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

  درین علي السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء لشطا حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط امحم بلدیة رئیس قــــــــرارمن

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،
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 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة دـد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 لطفي السیّد الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ةببلدی البلدي المجلس عضو  الصغیري

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة سرئی إنّ  قــــــــرار

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ قةبمطاب واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث قالمتعل 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 آمنة السیّدة الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   : بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو  بالضیافي

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

                                                                
       

  بالتكلیف یتعلق  المؤرخ  الشط حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار

  اإلطالع، بعد الشط حمام بلدیة رئیس إنّ 

 1957 أوت غّرة في المؤّرخ 1975 لسنة 03 عدد القانون على
 أو نقّحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیّة الحالة بتنظیم المتعلق
  تّممتھ،

 أوت 01 في المؤّرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤّرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتّمم المنقّح لألصل
  ،1999 مارس 01

 ماي 09 في المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .منھ 265 الفصل وخاّصة المحلیّة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

-05-31 في المؤرخ 1991 لسنة ـدد851عـ األمر على و
  ، الشط حمام بلدیة بإحداث المتعلق 1991

 لسدّ  30/05/2020 یوم المنعقدة إنتخابیّة جلسة محضر وعلى
  .ومساعدیھ البلدیّة رئاسة في شغور

  یلي ما قــرر 

 فاطمة یّدةالس الشط حمـــام بلدیة رئیس  یكلّف  :األول الفصل
   بإمضاء الشط حمام ببلدیة البلدي المجلس عضو العجرودي الزھراء

  الزواج عقود -

   المدنیّة الحالة وثائق -

   باإلمضاء التعریف -

  .لألصل النسخ بمطابقة اإلشھاد -

   .القرار ھذا بتنفیذ مكلف البلدیة عام كاتب :الثاني الفصل

  .المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
   مقري  نزار
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  نابل

 یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
  2020 لسنة األعوان مجموع تنقیح بقرار

  

  نابل بلدیة رئیسة إن

   الدستور على االطالع بعد

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 30 في المؤرخ العلي األمر وعلى-
  .نابل بلدیة

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 جانفي 04 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى -
 رتب مختلف إلیھا تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1999

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

 03 في المؤرخ والمالیة والتخطیط الداخلیة ريوزی قرار وعلى -
 بلدیة لكل الممكن الخطط أصناف بضبط المتعلق 1989 نوفمبر
  .إطارھا بقانون إحداثھا

 بتاریخ علیھ والمصادق 2016 جوان 9 في المؤرخ القرار وعلى -
  .نابل بلدیة أعوان مجموع بضبط المتعلق 2016 جوان 22

 المنعقدة نابل لبلدیة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى -
  .2018 جوان 26 بتاریخ

 نابل لبلدیة البلدي للمجلس اإلستثنائیة الجلسة محضر وعلى -
 بین من البلدیة رئیس إلنتخاب 2019 جویلیة 17 بتاریخ المنعقدة
  .ومساعدیھ أعضائھ

 2020 أوت 28 في المؤرخة البلدي المجلس مداولة وعاى -
   نابل بلدیة أعوان مجموع بتنقیح المتعلقة

  )المصاحب الملحق انظر( یلي ما قررت

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة

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

 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة  لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق

  2020 سنة بعنوان مباشرة

 بفتح یتعلق 2020 كتوبرأ 21 في مؤرخ نابل، بلدیة رئیسة من
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان
  2020 سنة بعنوان

  نابل بلدیة رئیسة إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 المتعلق 1887 یلیةجو 30 في المؤرخ العلي األمر وعلى -
  .نابل بلدیة بإحداث

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

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

 المنعقدة نابل لبلدیة البلدي مجلسال تنصیب جلسة محضر وعلى -
  .2018 جوان 26 بتاریخ

 نابل لبلدیة البلدي للمجلس اإلستثنائیة الجلسة محضر وعلى -
 بین من البلدیة رئیس إلنتخاب 2019 جویلیة 17 بتاریخ المنعقدة
  .ومساعدیھ أعضائھ

 عدد بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 09 في المؤرخ القرار وعلى -
 نابل ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من مترقیتھ المزمع
  2020 سنة بعنوان

  )المصاحب القرار انظر( یلي ما قررت

  بلدیة رئیس
  معتوق  بسمة
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  قربة

 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 إلى الحجیج فوزي السید قربة بلدیة رئیس من تفویض بقرار یتعلق
 المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ بلدي مستشار  عزیزة بن نجیب السید

  عقود إبرام ذلك في بما

  قرار

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اطالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 9 في

 1957 أوت 01 في المؤرخ 1957 لسنة 03 عدد القانون وعلى
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

  .تممتھ

 أوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتمم المنقح لألصل
  .1999 ماي 01

 المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ 148 عدد األمر وعلى
  .قربة بلدیة بإحداث

 بتاریخ المنعقدة المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2020 سبتمبر 25

  : یلي مـا قّرر

 تلك بصفتھ البلدیة رئیس الحجیج فوزي السید فّوض :األول الفصل
   إلى ومراقبتھ مسؤولیتھ تحت

 المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ بلدي مستشار عزیزة بن نجیب السید
  .الزواج عقود إبرام ذلك في بما

 الرسمیة بالجریدة نشره بعد القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل
  .المحلیة للجماعات

    2020 أكتوبر  12 : في قربة

  بلدیة رئیس 
  الحجیج فوزي

  

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

 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
  إلى الحجیج فوزي السید قربة بلدیة رئیس من تفویض بقرار یتعلق

 بالحالة المتعلقة سلطتھ بلدي مستشار الحرابي الحمید عبد السید
  عقود إبرام ذلك في بما المدنیة

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اطالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 يما 9 في

 1957 أوت 01 في المؤرخ 1957 لسنة 03 عدد القانون وعلى
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

  .تممتھ

 أوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة ھادواإلش باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتمم المنقح لألصل
  .1999 ماي 01

 المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ 148 عدد األمر وعلى
  .قربة بلدیة بإحداث

 بتاریخ المنعقدة المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2020 سبتمبر 25

  : یلي مـا قّرر

 تلك بصفتھ البلدیة رئیس الحجیج فـوزي السیــد فّوض :ألولا الفصل
   إلى ومراقبتـھ مسؤولیتھ تحت

 بالحالة المتعلقة سلطتھ بلدي مستشار الحرابي الحمید عبد السید
  .الزواج عقود إبرام ذلك في بما المدنیة

 الرسمیة بالجریدة نشره بعد القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل
  .حلیةالم للجماعات

  2020 أكتوبر  12 : في قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

  

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

 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  إلى الحجیج فوزي السید قربة بلدیة رئیس من تفویض بقرار یتعلق
 المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ النجار عائدة األولى المساعدة السیدة

  عقود إبرام ذلك في بما

  قربة، بلدیة رئیس إن

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على اطالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 9 في
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 1957 أوت 01 في المؤرخ 1957 لسنة 03 عدد القانون وعلى
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

  .تممتھ

 أوت 01 في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون على و
 النسخ بمطابقة واإلشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم المتعلق 1994

 في المؤرخ 1999 لسنة 19 عدد بالقانون والمتمم المنقح لألصل
  .1999 ماي 01

 المتعلق 1957 دیسمبر 31 في المؤرخ 148 عدد األمر وعلى
  .قربة بلدیة بإحداث

 بتاریخ المنعقدة المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  .2020 سبتمبر 25

  : یلـــــي مـا قـــّرر

 تلك بصفتھ البلدیة رئیس الحجیج فوزي السیـد فّوض :األول الفصل
   إلى ومراقبتــھ مسؤولیتھ تحت

 المدنیة بالحالة المتعلقة سلطتھ النجار عائدة األولى المساعدة السیدة
  .الزواج عقود إبرام ذلك في ماب

 الرسمیة بالجریدة نشره بعد القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل
  .المحلیة للجماعات

  2020 أكتوبر  12 : في قربة

  بلدیة رئیس
  الحجیج فوزي

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

  زغوان

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 81 عدد قرار
 " مسمى تحت زغوان بلدیة محاسب لدى خاص حساب فتح بقرار

 من الحساب ھذا یمول زغوان بمدینة " والتربیة الصحة دعم
 إنتشار لمجابھة الشركات و المواطنین ھبات و مساھمات و تبرعات
  كورونا فیروس

  بزغوان، البلدیة رئیس إن

   الدستور على إطالعھ بعد 

 بلدیة بإحداث المتعلق 1890 مارس 18 في المؤرخ األمر وعلى
  .زغوان

 2018 ماي 09 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  . منھ 138 الفصل وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون وعلى
 وعلى المحلیة الجماعات لمیزانیة األساسي القانون بإصدار المتعلق

 67 عدد القانون وخاصة تممتھ وأ نقحتھ التي النصوص جمیع
  .2007 دیسمبر 18 في المؤرخ 2007لسنة

 فتح حول 2020 ماي 18 بتاریخ 12 عدد منشور على و
  .البلدیات بمیزانیة الخاصة الحسابات

 اإلستثنائیة دورتھ في زغوان لبلدیة البلدي المجلس مداولة وعلى
  . 23/10/2020 بتاریخ

  : یلي ما قــرر

 تحت زغوان بلدیة محاسب لدى خاص حساب حیفت :األول الفصل
 الحساب ھذا یمول زغوان بمدینة " والتربیة الصحة دعم " مسمى

 لمجابھة الشركات و المواطنین ھبات و مساھمات و تبرعات من
  كورونا فیروس إنتشار

   17002000000006209986 :الجاري البریدي الحساب رقم

 و المستلزمات قتناءإ لتمویل الحساب ھذا یخصص :الثاني الفصل
 الجھوي المستشفى لفائدة الوقائیة و الطبیة و الصحیة  المعدات
 فیروس " إنتشـار لمجـابھة التربویة المؤسسات أیضا و بزغوان
  ." كورونا

   المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثالث الفصل

 فیما كل مكلفان بلديال وقابضھا للبلدیة العام الكاتب  :الرابع الفصل
                           .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

  بلدیة رئیس
  زوقاوي  طارق

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

  برقو

  

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد رأي
  ترقیة ببالغ یتعلق

  بـــــــالغ

 إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان إجراء برقو بلدیة تعتزم
 دیسمبر  01 یوم وذلك 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى نفص

  :  التالیة للبیانات وفقا الموالیة واألیام  2020

   العملة المھنیةعدد االمتحانات أجلھا من ستفتح التي األصناف

 إجراء المھنیتاریخ االمتحان طرق عن ترقیتھم المزمع
 المشاركةالوثائق الترشحاتشروط ختم االمتحاناتتاریخ

  لمطلوبةاإلختبارتا

   :الثانیة المجموعة

  4 الصنف

   5 الصنف
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   6 الصنف

  7 الصنف

01  

02  

01  

02  

  2020 دیسمبر 01

  الموالیة األیام و

 عمال سنوات 3 لھم الذین المترسمون العملة2020 أكتوبر 31
 الترشــحـــات  خــتم  تاریخ في الحالي صنفھم في األقل على فعلیا

  2020 أكتوبر  31

 المھني االمتحان نوع و الالزمة اإلرشادات یتضمن رشحت مطلب -
  الغرض في المعد األنموذج حسب وذلك االختصاص و

 الوثائق كامل على یحتوي للمترشح اإلداري الملف أن تثبت شھادة -
 الوظیفة إلى للدخول المطلوبة القانونیة الشروط أن على الدالة

   متوفرة العمومیة

  الخدمات في قائمة -

  الحالي الصنف في التسمیة قرار من األصل طبق نسخة -

 اختبار إداریة حالة آلخر الضابط قرار من األصل طبق نسخة -
   2 الضارب :تطبیقي

   :شفاھي امتحان

   1 ضارب

   :الثالثة المجموعة

   8 الصنف

01  

  2020 دیسمبر 01

  الموالیة األیام و

 عمال سنوات 3 لھم الذین المترسمون العملة2020 أكتوبر 31
 الترشحـــــات  ختم  تاریخ  في الحالي صنفھم في األقل على فعلیا

 و الالزمة اإلرشادات یتضمن ترشح مطلب -2020 أكتوبر  31
 في المعد األنموذج حسب وذلك االختصاص و المھني االمتحان نوع

  الغرض

 الوثائق كامل على یحتوي للمترشح اإلداري الملف أن تثبت شھادة -
 الوظیفة إلى للدخول المطلوبة القانونیة الشروط أن على الدالة

   متوفرة العمومیة

  الخدمات في قائمة -

  الحالي الصنف في التسمیة قرار من األصل طبق نسخة -

 إداریةاختبار حالة آلخر الضابط قرار من األصل طبق نسخة -
   2 الضارب :تطبیقي

   :شفاھي امتحان

  1 ضارب

 عن للغرض المعد األنموذج حسب وجوبا الترشح مطالب ترسل•
 شؤون في اإلداري التصرف قسم  إلى اإلداري التسلسل طریق

 من ممضى وغیر الترشحات غلق بعد یرد مطلب وكل  األعوان
 یقع ال المطلوبة الوثائق متضمن غیر و المباشر الرئیس طرف

  2020 أكتوبر 01 : في برقو. اعتباره

  البلدیة  رئیس 
  الكامل  الدین  نور

  

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

  فریانة

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

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

      

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة ئیسر مــن قــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعــلـــق 2020

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

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي نونالقا وعلى
    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 لصبغــةا ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.   

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد مراأل على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك
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 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   وأعضائھــا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى
  . فریانة

  ** یلـــي مـــا قــــرر **

 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 الفصـل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

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

 أعاله إلیھــا المشار بالملفات لداخلیةا المناظرة تفتح : 3 الفصـل
 مجموع من األقل على  %35  بنسبة البلدیة رئیس من بقرار

 أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین
  . سواھم دون فریانة بلدیة إلى بالنظر والراجعیـن

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

:  

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

  . ( الخدمات في قائمة ) ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

   العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

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

  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

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

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

 التقریر ھذا ویكون  وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح
   للمترشـــح المباشـــر الرئیـــس بمالحظــات مصحوبا

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 6 الفصل
   المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و  

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم -
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 7 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

   . لعملھ أدائھ في واتقانھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 8 فصلال
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

   التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد -

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

  لسنة السابقة االخیرة سنوات (05) للخمس المواظبة و السیرة -
  المناظرة، فتح

 7 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد  -
  أعاله

    .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر  -

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

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

      

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 31  في ؤرخم 2020   لسنة 6 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

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

  قــــرار

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن         
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعــلـــق  2020

 لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
   . 2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 نةلس 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  
    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.   

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

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

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

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى
  . فریانة

  ** یلـــي مـــا قــــرر **

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

   . القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـل
 المشار العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك متصرف رتبة
 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون االدارة ملحقو  أعاله الیھ

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)
                          . الترشحات

 أعاله إلیھــا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصـل
 مجموع من األقل على  %35  بنسبة البلدیة رئیس من بقرار

 أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین االدارة ملحقي
  . سواھم دون فریانة بلدیة إلى بالنظر والراجعیـن

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .اظرةالمن لجنة اجتماع تاریخ-

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

:  

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

  . ( الخدمات في قائمة ) ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

   العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

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

  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من نظمةالم التكوین

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

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 6 الفصل
   المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و  

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-
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 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى – 7 الفصل  
 للمھام أدائھ عن یعبر ( 20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا 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 فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

  لسنة السابقة االخیرة سنوات (05) للخمس المواظبة و السیرة-
  المناظرة، فتح

 7 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  أعاله

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

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

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

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

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

 المناظرة في نھائیا اجحینالن المترشحین قائمة تضبط – 10 الفصل
 المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

.   

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني تبةر إلى
  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن  قــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعــلـــق 2020

 لإلدارات شتركالم التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
   .  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن 

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  
  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.  

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

  . تممتھ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلـى
            الترقیة و داباالنت آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات الترسیم و   

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

 بلـدیة بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى
  . فریانة

  **  یلــي مــا قــرر  **

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

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـل
 المشار العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المرسمون األول التقنیون  أعاله الیھ

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس
                          . الترشحات

 أعاله إلیھــا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصـل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعیـن األعـوان لفائدة و البلدیة رئیس من بقرار
  . سواھم دون فریانة

       : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-  

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ- 



  5887صفحـة   2020نوفمبر  10 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   78عـــــدد 

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
  التالیة بالوثائق صحوبةم فریانة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

:  

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

  . ( الخدمات في قائمة ) ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  ةالعمومی الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

   العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خالل العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارت من نسخ -
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة بقةالسا األخیرة سنوات (05) الخمس

  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 األخیرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .  المناظرة فتح لسنة السابقة

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

 التقریر ھذا ویكون  وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح
   للمترشـــح المباشـــر الرئیـــس بمالحظــات مصحوبا

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط – 6 الفصل
   المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و  

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا 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 فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

  لسنة السابقة االخیرة سنوات (05) للخمس المواظبة و السیرة-
  المناظرة، فتح

 7 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  أعاله

    .اعاله 4 بالفصل یھال المشار النشاط تقریر  -

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

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

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار

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

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ ـةفریـان بلدیـة رئیس مــن قــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعــلـــق 2020

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

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن    

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 ددعـــ األساسي القانون وعلى
    المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة
 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى ـةاإلداریـ

   2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلـى
 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
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 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   وأعضائھــا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 لـدیةب بإحداث المتعلق 1920 نوفمبر 18 في المؤرخ األمر وعلـى
  . فریانة

  ** یلـــي مـــا قــــرر **

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

   . القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس رفمتص رتبة

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

 أعاله إلیھــا المشار لملفاتبا الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصـل
 مجموع من األقل على  %35  بنسبة البلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین
  . سواھم دون فریانة بلدیة إلى بالنظر والراجعیـن أعاله

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات ةقائم غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

:  

   ذاتیة سیرة -

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

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

 و البحوث و األعمال من نسخ االقتضاء عند و (... محاضرات
  .المنشورات

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

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض – 5 الفصل 
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و  

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 قدیمت المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى – 07 الفصل  
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
    : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

    العمل، تنظیم -

  الخدمة، نوعیة -

  البحوث، و التأطیر و التكوین أعمال -

  علیھا، المتحصل النتائج و المنجزة األعمال -

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى – 08 الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط – 09 الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

   .المناظرة

  ةبلدی رئیس  
  سعداوي  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلـــق بقرار
 فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  .  2020 سنة بعنوان

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة ئیسر مــن   قــــرار  
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلـــق 2020

 فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس
   .  2020 سنة بعنوان

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد
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 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  
   . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات ـومیــةالعمـ والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.  

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة إلداراتل اإلعالمیة

  2009 جانفي 21 في المؤرخ

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

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

 سبتمبر 01 فـي المؤرخ فریانة بلدیة رئیس السید قرار وعلـى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلــق 2020

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
   .  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة  العمومیة

  ** یلـــي مــا قـــــرر **

 2020 نوفمبر 05 یوم  ولفائدتھا فریانة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 02 الفصـل
(01) .              

  .2020 أكتوبر 05  یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصـل

   2020 سبتمبر 01 : في فریانة

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق بقرار

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

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن  قــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق 2020

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك رئیس متصرف
   .  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  
  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 تمبرسب 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.  

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو تممتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و           نقحتھ
   2012 أكتوبر 10 في

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي راألم وعلى
  . وأعضائھــا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

 سبتمبر 01 فـي المؤرخ نةفریا بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلــق   2020

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

  ** یلـــي مــا قـــــرر **

 2020 مبرنوف 05 یوم  ولفائدتھا فریانة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 متصرف رتبـــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .العمومیة لإلدارات المشتـــرك اإلداري بالسلك رئیس

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصـل
(01) :   

  . 2020 أكتوبر 05  یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصـل

  2020 سبتمبر 01 : في فریانة

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي
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 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق بقرار

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

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن   قــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق 2020
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

   .  2020 سنة بعنوان فریانة بلدیة لفائدة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن   

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد  

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  
  .  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة تممتــھ أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.  

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك خاصال األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو تممتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و           نقحتھ
   2012 أكتوبر 10 في

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

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

 سبتمبر 01 فـي المؤرخ فریانة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلــق  2020

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

  ** یلـــي مــا قـــــرر **

 2020 نوفمبر 05 یوم  ولفائدتھا فریانة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 متصرف رتبــة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

  .العمومیة لإلدارات المشتـــرك رياإلدا بالسلك مستشــار

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصـل
(01) :   

  . 2020 أكتوبر 05  یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 03 الفصـل

   2020 سبتمبر 01 : في فریانة   

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعــلــق بقرار

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

  

 سبتمبر 01 : فـــي مـــؤرخ فریـانـة بلدیـة رئیس مــن    قــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة ناظرةم بفتح یتعــلــق 2020
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

   .  2020 سنة بعنوان فریانة

   فـریـانـة  بلـدیـة رئیس إن 

  ، الــدستــور على  اإلطالع بعد

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عـــدد األساسي القانون وعلى  
  .  المحلیة الجماعات بمجلة لقالمتع 2018 ماي

 12 فــي المؤرخ 1983 لـسنة 112 عـدد الـقـانـون وعلـى  
 ألعـــوان العـــام األساسي الـنظام بضبط الـمتعلق 1983 دیسمبر
 الصبغــة ذات العمــومیــة والمؤسسات المحلیة والجماعات الـدولـة

 وخاصة متــھتم أو نقحتــھ التي الـنصوص جمیـع وعلـى اإلداریــة
 2011 سبتمبر 23 في والمؤرخ 2011 لسنة 89 عــدد المـرسوم

.  

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو تممتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد راألم خاصة و           نقحتھ
   2012 أكتوبر 10 في

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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلـى
 و االنتداب آلیات و       صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات الترسیم و یةالترق
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 سبتمبر 01 فـي المؤرخ فریانة بلدیة رئیس السید قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلــق  2020

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

  ** یلـــي مــا قـــــرر **

 2020 نوفمبر 05 یوم  ولفائدتھا فریانة ببلدیة تفتح : األول لالفص
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 02 الفصـل
(01) :   

  . 2020 أكتوبر 05  یوم شحاتالتر قائمة ختم یقع : 03 الفصـل

   2020 سبتمبر 01 : في فریانة

  بلدیة رئیس
  سعداوي  فتحي

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

  سوسة

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 فضالت على تحتوي بحاویات المحملة الشاحنات جوالن بمنع

  العمل بھا الجاري للتشاریع خالفا مستوردة

 على تحتوي بحاویات المحملة الشاحنات جوالن باتا نعام یمنع
 الجاري للتشاریع خالفا المستوردة و  شابھھا ما أو منزلیة فضالت

 ذلك و النظر لھم ممن صادرة لتراخیص حاملة الغیر و العمل بھا
  البلدیة المنطقة حدود داخل

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  

  مساكن

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 30في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــــرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتحب

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

  مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن       

  ، الدستـــــور علـــى اإلطــــالع بعـــد      

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

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

 في الـــمؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي ــونالقانـــ علـــى و
   المحلـــــــیة الجـــــماعات بمجلــــة المتــــعلق 2018 مــــاي 09

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر على و
  ، مساكن

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

  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

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

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة لتناظرا كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 30 عاءاإلرب یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح  :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

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

 03 بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل 
  .خطط

 نوفمبر 30 اإلثنین یــوم تـرشحــاتال ختـــم یقــع : الثالث الفصـل
2020.   

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم
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 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف  رتبة إلى اإلستثنائیة
   داراتلإل

      

 یتعلق 2020 أكتوبر 30في المؤرخ البلدیة رئیس من قـــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

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

   مساكن بلدیة رئیس إن  

  ، الدستـور على اإلطـالع بعد      

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 ةلسن 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون علــــى و
  المحلیــــة، الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر على و
  ، مساكن

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 أكتوبر 30 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس قرار على و
 ةرتب إلى اإلستثنائیة للترقیة بالمفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  . 2020 سنة

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  مـــــــایلــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــرر

 بالملفــــات الداخلیة المناظرة لجنـــــة تتركــــب  : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى ـةللترقیــــ

 و 2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 30في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة
   : الســادة من 2020 أكتوبر

               ینوبھ من أو البلدیة رئیس  علیة دمحم السید  -       
  رئیس بصفة                       

                 للبلدیة العام الكاتب الشویخ مكرم السید  -       
  عضـو بصفة

                ینوبـھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس  -       
  عضــو بصفة            

          العامة اإلداریة الشؤون مدیر حواس نوفل السید  -       
  عضو بصفة          

 تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن  : الثـانـي الفصل        
 المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین أعضاء

   المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لإلستعانة أو للجنة الموكولة

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة

  2020 أكتوبر 30 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قـــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
   .2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة

  مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن       

  ، الدستـــــور علـــى اإلطــــالع بعـــد      

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 في الـــمؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانـــــون علـــى و
   المحلـــــــیة الجـــــماعات بمجلــــة المتــــعلق 2018 مــــاي 09

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر على و
  ، مساكن

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
   اإلنتداب اتآلی و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس
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  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

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

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة ظرالتنا كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 30 اإلربعاء یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح  : األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

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

 بــــخطة شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل
  . واحدة

 نوفمبر 30 اإلثنین یــوم شحــاتالتـر ختـــم یقــع : الثالث الفصـل
2020.   

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة تلإلدارا

 یتعلق  2020 أكتوبر 30 في المؤرخ البلدیة رئیس من قــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

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

   مساكن بلدیة رئیس إن  

  ، الدستـور على اإلطـالع بعد      

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون علــــى و
  المحلیــــة، الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 ةبلدی بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر على و
  ، مساكن

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 أكتوبر 30في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة لمفاتبا الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلــــــــــــــــــي مـــــــا قــــــــــــــــــرر

 بالملفــــات الداخلیة المناظرة لجنـــــة تتركــــب  : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 و 2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 30 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة

   : الســادة من 2020 أكتوبر

            ینوبھ من أو البلدیة ئیسر  علیة دمحم السید  -          
  رئیس بصفة                   

                  للبلدیة العام الكاتب الشویخ مكرم السید  -       
  عضـو بصفة              

                ینوبـھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس  -       
  عضــو بصفة        

          العامة اإلداریة الشؤون مدیر حواس لنوف السید  -       
  عضو بصفة                           

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن  : الثـانـي الفصل  
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین
  . راتالمناظ مجال في لخبرتھم نظرا بھم لإلستعانة أو للجنة

                                 

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم
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 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى
  2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة

         

 یتعلق 2020 أكتوبر 30في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس منــرارقـ
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح
 مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

   .2020 سنة بعنوان

  مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن       

  ، الدستـــــور علـــى اإلطــــالع بعـــد      

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

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

 في الـــمؤرخ 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانـــــون علـــى و
   المحلـــــــیة الجـــــماعات بمجلــــة المتــــعلق 2018 مــــاي 09

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر على و
  ، مساكن

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

  ، بالبلدیات الترسیم و الترقیة و

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

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  ، 2018 جویلیة 03 یخبتار البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 30 اإلربعاء یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح  :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 تركالمش اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 خطة بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل 
  . واحدة

 نوفمبر 30 اإلثنین یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثالث الفصـل
2020.   

  بلدیة ئیسر
  علیة  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

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

         

 یتعلق  2020 أكتوبر 30 في المؤرخ البلدیة رئیس منــرارقـــ
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 لفائدة العمومیة إلداراتل المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف 
  . 2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة

   مساكن بلدیة رئیس إن  

  ، الدستـور على اإلطـالع بعد      

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عـدد 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون علــــى و
  المحلیــــة، الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ ألمـرا على و
  ، مساكن

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

   العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب
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 2020 أكتوبر 30يف المؤرخ مساكن بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالمفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  . 2020 سنة

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  ـــيمـــــــایلـــــــــــــــ قــــــــــــــــــرر

 بالملفــــات الداخلیة المناظرة لجنـــــة تتركــــب  : األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیـــــة
 المفتوحة و  2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة
 أكتوبر 30 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى
   : لســادةا من 2020

               ینوبھ من أو البلدیة رئیس  علیة دمحم السید  -       
  رئیس بصفة                       

                   للبلدیة العام الكاتب شویخ مكرم السید  -       
  عضـو بصفة                         

                ـھینوب من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس  -       
  عضــو بصفة                           

          العامة اإلداریة الشؤون مدیر حواس نوفل السید  -       
  عضو بصفة                         

   (المھدیة بوالیة) عام متصرف الكسراوي حسین السید  -       
  عضو بصفة                           

 تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن  : الثـانـي الفصل   
 المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین أعضاء

   المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لإلستعانة أو للجنة الموكولة

                                 

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

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

  سوسة حمام

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  2020 سنة بعنوان إدارة مستكتب رتبة

        التونسیـة الجمھوریة

 یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ سوسة حمام بلدیة رئیس من
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
  . 2020 سنة بعنوان سوسة حمام بلدیة لفائدة

  سوسة حمام بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على االطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1957 جانفي 09 في المؤرخ األمر وعلى
  . سوسة حمام

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

  . العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 جویلیة 02 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مایلـــي قـــــــــرر

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : االول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة إلى
  القرار لھذا وفقا

 إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان كل أعاله

 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي
 ھذه تتم وال رتبتھم في األقل على سنوات أربع دمیةأق بلوغھم عند

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة
 تكوین بإعادة تمتعوا الذین المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھده

   المھني مسارھم

 في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى: الثالث الفصل
 بالسلك ادارة مستكتب رتبة لفائدة سنویا تفتح ، االستثنائیة قیةالتر

 االستثنائیة للترقیة دورتان ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  . أشھر ستة كل دورة بمعدل
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 بالملفات االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تفتح : الرابع الفصل
 لفائدة سوسة حمام لدیةب رئیس من مقرر بمقتضى أعاله إلیھا المشار

  . سواھم دون بالنظر لھا الراجعین األعوان

  :المقرر ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   الترشحات غلق تاریخ -

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : الخامس الفصل
 وتشتمل سوسة حمام لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل
  : التالیة الوثائق على أعاله إلیھا للمناظرة الترشح ملفات

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

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

  االنتداب قرار من نسخة -

   الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة  قرار من نسخة -

   باألمر للمعني إداریة حالة ألخر الضابط القرار من ةنسخ –

 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 : السادس الفصل
   البلدیة رئیس من مقرر بمقتضى أعاله

   : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

   للمترشح العامة األقدمیة -

   للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبق علیھا المعروضة

   ترقیتھم المقترح

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

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
   المحلیة

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 70 عدد قرار
 مستكتب رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة بفتح
  2020 سنة بعنوان إدارة

 یتعلق  2020 نوفمبر 03 في مؤرخ سوسة حمام بلدیة رئیس من
 مستكتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

   . 2020 سنة بعنوان سوسة

   سوسة حمام بلدیة رئیس إن

  ، الـدستور على االطــالع بعـد

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

 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

 یةبلد بإحداث المتعلق 1957 جانفي 9 في المؤرخ األمر وعلى
  .سوسة حمام

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

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

 المتعلق 2020 نوفمبر 03 في المؤرخ البلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى تثنائیةاالس للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

 عدد بضبط المتعلق 2020 نوفمبر 03 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
  . 2020 سنة بعنوان سوسة حمام ببلدیة االستثنائیة للترقیة بالملفات

 جویلیة 02 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 .  

  : مـایلـي قــرر
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 دیسمبر 28 یوم ولفائدتھا سوسة حمام ببلدیة یفتح : األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى
  . 2020 سنة نوانبع

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

  2020 نوفمبر 27 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  القلي  لیلى

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

  

  المدیوني قصیبة

  

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 بالمخالفات یتعلق 2020 تمبرسب 30 في مؤرخ  بقرار یتعلق

  الصحیة

  المدیوني قصیبة بلدیة رئیـــس إن

  التونسي الدستور عـلى إطالعھ بعـــد

 1975 ماي 14 في المؤرخ 35 عدد االساسي القانون وعلى
 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد بالقانون والمتمم المنقح

 الجماعات لمیزانیة األساسي القانون بإصدار المتعلق 2007 دیسمبر
  . المحلیة العمومیة

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعـلى
  المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

 2006 لسنة 59 عدد الصحة حفظ تراتیب مخالفة قانون وعلى
 المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق 2006 أوت 14 في المؤرخ
 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 دعد بالقانون المتمم و والمنقح

  2016 افریل

 بالمناطق العامة النظافة و الصحة حفظ تراتیب بمخالفة یعنى الذي و
  .منھ مكرر 10 عدد الفصل وخاصة المحلیة للجماعات الراجعة

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

 1958 مارس 06 في المؤرخ 1958 لسنة 81عدد األمر وعلى
  المدیوني قصیبة بلدیة بإحداث المتعلق

 في بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس تنصیــب جلسة لمحضـر وعلى
  .2018 جوان 26

 یوم المنعقدة االستثنائیة الجلسة خالل البلدي المجلس مداولة وعلى
  2020 سبتمبر 21

  یلي ما قّرر

 الصحیة للمخالفات االداریة الخطایا قیمة تضبط : األول الفصل 
  : التالي النحو على

  للخطیة المالیة القیمة و الجنحة

 من والمتأتیة المنزلیة للفضالت المشابھة للفضالت العشوائي اإللقاء-
 التجاریة األنشطة لممارسة المعدة والمحالت المنشآت و المؤسسات

 للمواصفات جیبتست ال أوعیة في وضعھا او السیاحیة او الحرفیة او
 غیر األماكن في او المعنیة المحلیة الجماعة قبل من المحددة

  د 300  :لھا المخصصة

  من  العمومیة الساحات او  الطرقات  او  األرصفة تلویث  - 
 لممارسة المعدة المحالت من المستعملة المیاه  تصریف  جراء

 300 اإلداریة او للسكنى المعدة او الحرفیــة او التجاریــة األنشطة
  د

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

 500 والشواطئ األودیة و المیاه بمجاري او المبنیة غیر باألراضي
  د

 حجمھا كان مھما الحدائق و البناء فضالت و األتربة إلقاء -
 300 المعنیة المحلیة الجماعة قبل من لھا المخصصة غیر ألماكنبا
   د

 في الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت او الحاویات إتالف -
  د 300 العمومیة األماكن

 فیھا المتصرف او مالكھا قبل من مبنیة غیر ارض تنظیف عدم -
  د 300 الحال حسب

 یتسبب مما السكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة الحیوانات تربیة -
 اإلضرار او العموم او األجوار  راحة إزعاج و الحشرات تكاثر في
 و المستغلة المساحة أھمیة و الحیوانات عدد ذلك في ویراعى. بھم

  د 300 البیئي الوضع على تأثیرھا

 المحالت داخل الصحیة المركبات تنظیف و وصیانة توفیر عدم -
 المحددة الصحیة للشروط طبقا رفیةالح او التجاریة األنشطة لممارسة

 او أخرى أغراض في استغاللھا او المعنیة المحلیة الجماعة قبل من
  د300  المذكورة المحالت مرتادي وجھ في غلقھا تعمد

 المتعلقة و للعموم المفتوحة بالمحالت الصحیة الشروط احترام عدم -
 التمسید و التجمیل و الحالقة قاعات و بالحمامات المسداة بالخدمات

  .د 300 .غیرھا و األفراح قاعات و

 المفتوحة المحالت داخل للغرض مھیأة حاویات تخصیص عدم -
  د 300 : غبرھا و والنزل المطاعم و كالمقاھي للعموم

 في او بوسائل الغذائیة المواد خزن او بیع او عرض او نقل  -
 و  البلدیة قبل من المحددة  الصحیة للشروط  تستجیب ال ظروف
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 : البلدیة رئیس من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز اإلذن یقع
  د  1000

 المنتزھات او الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار -
   د 300 الخضراء المناطق او العمومیة

 المحالت من المتأتي الضوضاء او الضجیج من نوع أي إحداث -
 بالتجمعات المنتصبة یةالحرف او التجاریة األنشطة لممارسة المعدة

 في األفراح قاعات من او للسكنى المعدة المحالت من او السكنیة
   د 300 البلدیة  قبل من المحددة األوقات غیر

 غیرھا او صناعیة أنشطة من كریھة روائح انبعاث في التسبب -
  د 300.000

  د1000 البالوعات أغطیة إزالة -

 میاه او المستعملة المیاه او الشرب میاه تصریف بقنوات اإلضرار -
  د 300 األمطار

  د 300 األودیة و المیاه بمجاري الفضالت رمي -

 و الحضریة الجمالیة على للمحافظة الالزمة التدابیر احترام عدم -
 والفضاءات الساحات و بالشوارع البناء تراتیب و البیئیة و العمرانیة
  د 300 .الخاصة و العمومیة

 خطیة علیھ وتسلط ممنـــــــــــــــــــــــوع " الفوضوي االنتصاب"-
  د 300 بقیمة إداریة

 الشرطة و البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفون  البلدیة

¶       

  بلدیة رئیس    
  سالم الحاج  رضا دمحم
  

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

  

  ھالل قصر

  

 2020 أكتوبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد داوالتم
  2020 سنة میزانیة بتنقیح یتعلق

 21 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
  . 2020 لسنة البلدیة میزانیة تنقیح على 2020 أكتوبر

  

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد مداوالت
 الشاحنات و السیارات رفع خدمة لزمة على بالمصادقة یتعلق

  العام بالطریق الوقوف لعالمات المخالفة

 4 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 الشاحنات و السیارات رفع خدمة لزمة منح على 2020 نوفمبر

 للخدمات قاالقسي شركة إلى العام بالطریق فالوقو لعالمات المخالفة
  : كاآلتي مفصل مالي بمبلغ

 المستودع إیداعھا و الواحدة السیاحیة السیارة لرفع بالنسبة -
  د 30 = للحجز المخصص

 المخصص المستودع إیداعھا و الواحدة الشاحنة لرفع بالنسبة  -
  د 35 = للحجز

  بلدیة رئیس
  القابسي  األزھر

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

  الساف قصور

  

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلّق بقرار یتعلق

 التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقنیین النتداب باالختبارات
  .2020 لسنة الساف قصور ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك

 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس من قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلّق
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص) تقنیین

  .2020 لسنة الساف قصور ببلدیة العمومیة

  الســـــــــاف قصور بلدیة رئیس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد        

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي

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

 عدد المرسوم خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبـر 23 فـي المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و
  ,قصورالساف
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 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 السنّ  حدیدلت خاّصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 26 في المؤّرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاّصة

  .2019دیسمبر

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول ظرةمنا و لالنتداب
  .العمومیة اإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  یلـــــي ما قّرر

***  

 یةالخارج المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 (مدنیة ھندسة اختصاص) تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .الساف قصور بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 التقني بالسلك تقنیین النتداب الخارجیة المناظرة تفتح :الثاني الفصل
  :على المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك

 للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة سام فني شھادة  1-
 التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني المعھد قبل من أو التكنولوجیة

  . لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو

 التعلیم من األولى المرحلة من تقنیة صیغة ذات علمیة شھادة أو  -
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو العالي

 لم الذین و الذكر سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة أو  -2
 القصوى السن تقدیر یتم و سنة ( 40 ) سنة أربعین سنھم تتجاوز

 إلى بالنسبة ذلك و التشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة
 ھذا تاریخ تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات

 یتم التشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة في و التسجیل
 فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر

  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشـــار و الخــــارجیة المنـــاظرة تفتح :الثالث الفصل
  :القرار ھذا یضبط و الساف قصور بلدیة رئیس من بقـــرار

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد  -

  .الترشحات قائمة ختم تاریخ  -

  .المناظرة فتح اریخت  -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل  
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا أو الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و ظرةالمنا

  :التالیة

  .للمناظرة الترشح عند-أ

  .الساف قصور بلدیة رئیس السید باسم ترّشح مطلب -1

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم ترشح استمارة -2
  .(www.concours.gov.tn) العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة لتعریفا بطاقة من نسخة-3

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة -4
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  .عنوانھا و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان-5

 بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-6
 بصفة القانونیة السنّ  تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-
  .حاتالترش قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة

  المناظرة في النجاح بعد - ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سّجل من مضمون-1
  .أشھر (3 ) ثالثة من أكثر تسلیمھا

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون-2
  .أشھر (3)

  .حدیثان شمسیتان صورتان-3

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة-4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة-5
 المفروضة الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لمارس
  .للصحة عمومیة
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 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول ضمونم البرید

 و القرار ھذا من ( "أ " الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد

 المشاركة الحق لھم المخّول المترشحین قائمة تضبط :السادس الفصل
 لجنة من اقتراح و البلدیة رئیس قبل من ةنھائی بصفة المناظرة في

  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :السابع الفصل
 و المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

 اللجنة ھذه تتولّى و الساف قصور بلدیة رئیس من باقتراح
  :بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم لمخولا المترشحین قائمة اقتراح-

  .االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :الثامن الفصل
  :التالیة االختبارات

  .األولي القبول اختبار-

  .النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم

  .األولي القبول اختبار  -1

  .تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  .ساعات :3 المدة-

  .2 الضارب-

 اختیار حسب الفرنسیة أو العربیة بالغة االختبار ھذا یجرى و
  .المترشح

 طریق عن األولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین إعالم یتم-
 إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن طریق عن وأ فردیة مكاتیب
 األولي االختبار برنامج یضبط تاریخھا و النھائي القبول اختبار

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق

  :النھائي القبول اختبار  -2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار-
 عن السؤال اختیار یقع رةالمناظ اللجنة أعضاء مع محادثة تلیھا

 السؤال إبدال في المترشح رغب ما إذا صورة في و السحب طریق
 لھذا المحددة المدة تضبط اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما الضوارب و االختبار

  الضارب النقاط، عدد المدة، االختبار، نوعیة

  (1) :ضارب شفاھي اختبار

  دقیقة 20 :التحضیر -

  دقیقة 20 :عرضال-

  دقیقة 20 :الحوار -

  (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح :النقاط عدد

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى و
  .المترشح

 إلى یسند و إثنین مصحّحین على االختبارات تعرض :التاسع الفصل
 یكون و (20 )ینالعشر و (0 ) الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل

 صورة في و المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد
 إعادة تتم نقاط (4 ) الربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما

 العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح
  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (06) الستة دون عدد على الحصول عن نتجی :العاشر الفصل
  .المترشح قبول رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین

 في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم :عشرة الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء الولي القبول اختبار

 لم إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال :عشر الثاني الفصل
 على نقطة ( 30 ) الثالثین یساوي النقاط مجموع على یتحصل

  ) الكتابي و الشفاھي )االختبارین مجموع إلى بالنسبة األقل

 في النقاط من المجموع نفس على أكثر أو مترشحان تحصل إذا و
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع

 رشحینالمت تصرف تحت یكون أن یمكن ال :عشر الثالث الفصل
 و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھا مستند أي ال

 بصفة ضبطھ تم غشّ  عملیة كل عن ینتج :عشر الرابع الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من حرمانھ و أجراھا التي االختبارات إلغاء و االمتحان قاعة من
 الحق امتحان أو مناظرة كل في (05) سنوات خمس لمدة المشاركة

 تقریر إعداد یتم و لذلك المؤھلة السلطة من الحرمان ھذا یتم و
 محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل
  .الغش

 المترشحین ترتیب اظرةالمن لجنة تتولى :عشر الخامس الفصل
 و الشفاھي و الكتابي االختبار لمعد النھائي الحاصل حسب تفاضلیا
  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین تقترح
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  :األصلیة القائمة-أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 عدد حدود في و لمترشحا علیھ تحصل الذي للحاصل طبقا الجدارة
  .للتناظر المعروضة الخطط

  :التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على 50 % حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسّجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر لسادسا الفصل
 النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

 بلدیة رئیس قبل من العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
  .الساف قصور

 و األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم :عشر السابع الفصل
 اجل انقضاء بعد و عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین تدعاءاس

 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما ( 30 ) ثالثون
 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة بالقائمة

 بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة
 یعتبرون أو یوما ( 15 ) عشرة خمسة صاهأق اجل في عملھم

 في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین
 و التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة

 ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و التفاضلي الترتیب حسب ذلك
  .األصلیة بالقائمة ریحالتص تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر (06)

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

  بلدیة رئیس
  البوزیدي  الحمید عبد

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 مھندس إلنتداب باإلختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 قصور بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري
  .2020 سنة بعنوان الساف

 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس من قرار
 معماري مھندس إلنتداب باإلختبارات یةخارج مناظرة بفتح یتعلق

 الساف قصور بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول
  .2020 سنة بعنوان

  الســـــــــاف قصور بلدیة رئیس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد        

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلیّة الجماعات مجلّة بإصدار لّقالمتع 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

 دعد المرسوم خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبـر 23 فـي المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و
  ,قصورالساف

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 السنّ  لتحدید خاّصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 116 عدد باألمر إتمامھ تم كما لالدارة المعماریین
  .2009 جانفى 21 فى المؤرخ

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
  .العمومیة اإلدارات

 مارس 22 في لمؤرخا 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 سبتمبر 24 في المؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس قرار على و
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 رةلإلدا المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب

   .الساف قصور ببلدیة

  یلـــــي ما قّرر

 29 الثالثاء یوم ولفائدتھا الساف قصور ببلدیة تفتح :األول الفصل
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 دیسمبر
 بعنوان للإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس

  .2020 سنة

  .واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد :نيالثا الفصل

 27 الجمعة یوم الترشحات قائمة تختم :الثالث الفصل
  .2020نوفمبر
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 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة ترسل :الرابع الفصل
 المؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة

 خارجیة مناظرة یمتنظ بكیفیة المتعلق 24/9/2020 في
 المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس باإلختبارات

 كاملة بن علي نھج الساف قصور بلدیة " التالي العنوان على لإلدارة
 مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة وذلك "الساف قصور 5180
 بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل وال بالبلوغ اإلشعار

  .ةالبلدی

  بلدیة رئیس
  البوزیدي  الحمید عبد

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلّق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص)
  .2020 سنة بعنوان الساف قصور بلدیة لفائدة

 سبتمبر 24 في مؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس من  قرار 
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلّق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني لسلكبا (مدنیة ھندسة اختصاص)
  .2020 سنة بعنوان الساف قصور بلدیة لفائدة

  الســـــــــاف قصور بلدیة رئیس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد        

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 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 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبـر 23 فـي المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و
  ,قصورالساف

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 السنّ  لتحدید خاّصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو ارجیةالخ المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 26 في المؤّرخ 2019 نةلس 1239 عدد األمر خاّصة

  .2019دیسمبر

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
  .العمومیة اإلدارات

 مارس 22 في خالمؤر 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 سبتمبر 24 في المؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس قرار على و
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 ةببلدی العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقنیین النتداب
  .الساف قصور

         

  یلـــــي ما قّرر

 الخمیس یوم لفائدتھا و الساف قصور ببلدیة تفتح : األول الفصل
 باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 31

 المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص )تقني النتداب
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  .  واحدة بخّطة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : الثاني صلالف

  .2020 نوفمبر 25 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصل

 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة ترسل :الرابع الفصل
 المؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة

 باإلختبارات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 24/9/2020في
 المشترك التقني بالسلك (مدنیة ھندسة اختصاص )تقني إلنتداب

 مقر :التالي العنوان على 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات
 وذلك 5180 الساف قصور كاملة بن علي نھج الساف قصور بلدیة

 تقبل وال بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة
  .البلدیة بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات

                                                          

  بلدیة رئیس
  البوزیدي  الحمید عبد
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 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلّق بقرار یتعلق

 المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب باالختبارات
  .2020 لسنة الساف قصور ببلدیة لإلدارة المعماریین

 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ الساف قصور بلدیة رئیس من قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلّق

 ببلدیة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس
  .2020 لسنة الساف قصور

  الســـــــــاف قصور بلدیة رئیس إن

   الدستـــــــور، على اإلطالع بعد        

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  .المحلیّة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 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 خاّصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  .2011 ـرسبتمب 23 فـي المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ األمر على و
  ,الساف قصور

 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
 السنّ  لتحدید خاّصة أحكام بضبط المتعلق المتعلق 13/04/2006

 من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و القصوى
 مراحل إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة المناظرات في المشاركة

  .العمومي القطاع في لإلنتداب التكوین

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 116 عدد باألمر إتمامھ تم كما لالدارة المعماریین
  .2009 جانفى 21 فى المؤرخ

 2007 مارس 6 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لضبط العام اإلطار بضبط المتعلق

 تنظمھا التي التكوین مراحل إلى الدخول مناظرة و لالنتداب
  .العمومیة اإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ طبضب المتعلق 2019
         .بالبلدیات

?  

  یلـــــي ما قّرر

***  

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :األول الفصل
 المھندسین بسلك أول معمارى مھندس النتداب باالختبارات
  .الساف قصور بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة حتفت :الثاني الفصل
 للمترشحین لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معمارى

 و المعماریین المھندسین عمادة بجدول المرسمین الخارجیین
 معادلة شھادة او معماري لمھندس الوطنیة الشھادة على المحرزین

 سنة (40) اربعین العمر من البالغین المطلوب االختصاص فى لھا
 2006 لسنة 1031 عدد االمر احكام وفق تحتسب االكثر على

  .أعاله الیھ المشار 2006 افریل 13 في المؤرخ

 أعــاله إلیھا المشــار و الخــارجیة المنــاظرة تفتح :الثالث الفصل
  :القرار ھذا یضبط و الساف قصور بلدیة رئیــس من بقــرار

  .اظرللتن المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة ختم تاریخ -

  .المناظرة فتح تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل  
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة إرسالھا أو الترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و المناظرة

  :التالیة

  .للمناظرة الترشح عند-أ

  .الساف قصور بلدیة رئیس السید باسم ترّشح مطلب 

 لبوابة االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم ترشح استمارة 
  (www.concours.gov.tn)  العمومیة المناظرات

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة

 الشھائد إلى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة 
  .معادلة بشھادة األجنبیة

  .الباكالوریا اعداد بطاقة من نسخة

  .التخرج سنة اعداد بطاقة من نسخة

 المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة
  .المعماریین

  .عنوانھ و المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان فانظر
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 مكاتب بأحد ترسیم شھادة أو فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة
 طالب بصفة القانونیة السنّ  تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل

 تاریخ في أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل
 القصوى القانونیة السن من الخدمات هھذ مدة لطرح الترشحات ختم

  .باألمر للمعني

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد -ب

 تاریخ على یمض لم أصلي العدلیة السوابق سّجل من مضمون
  .أشھر (3) ثالثة من أكثر تسلیمھا

 ثالثة من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم أصلي والدة مضمون
   .أشھر (3)

  .حدیثان شمسیتان صورتان

  .یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة

  .التخرج سنة اعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة

 تثبت أشھر ثالثة من أكثر تسلیھما تاریخ على یمض لم طبیة شھادة
 لمارس المفروضة الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح نأ

 عمومیة مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ
  .للصحة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 و القرار ھذا من ("أ " الفقرة) الرابع الفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة تعتمد

 المشاركة الحق لھم المخّول المترشحین قائمة تضبط :السادس الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :السابع الفصل
 و المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

 اللجنة ھذه تتولّى و الساف قصور بلدیة رئیس من باقتراح
  :بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح

  .اراتاالختب سیر على واإلشراف الملفات دراسة 

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح 

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل :الثامن الفصل
  :التالیة االختبارات

  .األولي القبول اختبار

  .النھائي القبول اختبار

  :یلي كما االختبارات ھذه إجراء یتم

  :االولى المرحلة

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا مناظرةلل للمترشحین االولي الترتیب یتم
 یحتسب الذي و المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 معدل) + (x 1.5 البكالوریا شھادة معدل) =الشخصي المجموع
 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد) + (x 3 التخرج سنة

  .(جامعیة

  األقصي المعیارالعدد

  نقطة 30البكالوریا لشھادة يالنھائ المعدل

  نقطة 60(أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
  :التالي النحو على

 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد :االول المعیار -
  (X 1.5 الباكالوریا

 لسنة النھائي المعدل) نقطة 60 االقصى العدد :الثاني المعیار -
  (X 3 التخرج

 مبین ھو ما حسب تسند و نقاط 10 االقصى العدد :الثالث المعیار -
  :التالي الجدول في

 غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول اقدمیة
  النقاط ددع.الترشحات

  نقاط 10سنوات 5 من أقل

  نقاط 08سنوات 10 من أقل و سنوات 5 من

  نقاط 06سنة 15 من أقل و سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات 6 حدود في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة تتم
 التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتنـــاظر المفتوحة الخطــط عـدد

 بین التساوي حالة في) الشخصي لمجموعھم اوفق للمترشحین
  .) سنا لألكبر االولویة تعطى المترشحین

  :الثانیة المرحلة
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 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال لابدا في المترشح رغب اذا ما صورة في و السحب
  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد

  :یلي كما االختبار لھذا المحددة المدة تضبط 

  النقاطالضارب اإلختبارالمدةعدد نوعیة

  :شفاھي إختبار

  دقیقة 20      التحضیر 

  دقیقة 20    العرض 

  دقیقة 20     الحوار 

  1(20) العشرین و (0) صفر بین یتراوح عدد

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي اإلختبار یجرى :التاسع الفصل
  .المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 الشفاھي االختبار في المشاركة مترشح ألي یسمح ال :العاشر الفصل
  .األولى المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم ان

 على (6) ستة من اقل عدد كل عن ینتج :عشرة الحادي الفصل
  .المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في 20) عشرین

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع :عشر الثاني الفصل
  :كاآلتي المترشح

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  2أ =األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب =الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  3/((أ x 2 + ب x 1)) = النھائي الحاصل

 المترشحین تصرف تحت یكون أن یمكن ال :عشر الثالث الفصل
 و مذكرات ال و نشریات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

  . ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھا مستند أي ال

 تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى :عشر الرابع الفصل
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین تقترح و نھائيال الحاصل حسب
 نفس على أكثر أو مترشحان تحصل إذا و) نھائیة بصفة قبولھم

 ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع في النقاط من المجموع
  .(.سنا

  :األصلیة القائمة-أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین أسماء تتضمن
 عدد حدود في و المترشح علیھ تحصل الذي للحاصل بقاط الجدارة
  .للتناظر المعروضة الخطط

  :التكمیلیة القائمة-ب

 عدد من تقدیر أقصى على 50 % حدود في القائمة ھذه إعداد یتم
 االقتضاء عند اإلدارة لتمكین األصلیة بالقائمة المسّجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز تحقوایل لم الذین و الناجحین المترشحین تعویض من

 القائمة و األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :عشر الخامس الفصل
 قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

  . الساف قصور بلدیة رئیس

 و األصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم :عشر السادس الفصل
 اجل انقضاء بعد و عملھم بمراكز اقلاللتح بھا المسجلین استدعاء
 التصریح تاریخ من بدایة تقدیر أقصى على یوما ( 30 ) ثالثون
 رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى األصلیة بالقائمة

 بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم اإلشعار مع الوصول مضمونة
 یعتبرون أو یوما ( 15 ) عشرة خمسة أقصاه اجل في عملھم

 في الناجحین المترشحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین
 و التكمیلیة بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة

 ستة التكمیلیة بالقائمة العمل ینتھي و التفاضلي الترتیب حسب ذلك
 األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر أقصى على أشھر( 06)

.  

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :عشر السابع فصلال
   .المحلیة

     في الساف قصور

  بلدیة رئیس      
  البوزیدي  الحمید عبد

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

  

  المحرص

  

 یتعلق 2020 فمبرنو 2  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
  بالتفویض بیتعلق

 دحمان مروة اآلنسة إلى المحرس بلدیة رئیس فوض :األول الفصل
 لألصل النسخ بمطابقة باإلشھاد و باإلمضاء التعریف إدارة، مستكتب

  .الزواج عقود إبرام باستثناء المدنیة الحالة وثائق إمضاء و

  .إمضائھ تاریخ من ابتداء القرار بھذا العمل یجري :2 الفصل

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم
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  شیحیة

  

 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 المتسوغین قبل من السنویة الكراء لمعینات جزئي بحط یتعلق

 الصحي للحجر تبعا البلدیة ملك على الحرفیة و التجاریة للمحالت
  كورونا جائحة لمجابھة الموجھ و الشامل

  اطالعھا بعد,الشیحیة بلدیة رئیسة إن

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

 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون على و
 على و العمومیة المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 12/1973/

  منھ 267 الفصل خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع

 03/02/1997 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و
 التي النصوص جمیع على و المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

  تممتھ أو نقحتھ

 المتعلق 06/04/1985 في المؤرخ 562 عدد األمر وعلى  
  .الشیحیة بلدیة باحداث

 مارس 22 في مؤرخ 2020 لسنة 28 عدد رئاسي األمر على و
  الجوالن منع أوقات ارجخ والتجمعات الجوالن بتحدید یتعلق 2020

 2020 لسنة الثانیة العادیة للدورة البلدي المجلس مداولة على و
   21/6/2020 في المنعقدة

 على الواردة السنویة الكراء لمعینات الجزئي الطرح مطالب على و
  .البلدیة ملك على حرفیة و تجاریة لمحالت متسوغین قبل من البلدیة

  : یـلي مـا قـــررت

 المتسوغین نشاط توقف مدة یساوي جزئي حط یمنح :لاألو الفصل
 تبعا توقفھ مدة و نشاط كل نوعیة حسب ذلك و بلدیة لمحالت
  .كورونا جائحة لمجابھة الموجھ و الشامل الصحي الحجر لمراحل

 مكلفان بالشیحیة البلدي القابض و للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  
  

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

  القصر

  

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك  متصرف
2020  

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط قرار
  متصرف

  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك 

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة طبضب یتعلق القصر بلدیة رئیس من
 المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

  العمومیة لإلدارات

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي صوصالن

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

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي االمر على و
 السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .التأجیر مستوى و العمومیة لإلدارات المشترك االداري

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

  بالبلدیات الترسیم
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 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع رارق على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 2020 جوان 08 بتاریخ لبلديا المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019مبرنوف27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :االول الفصل
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا ألحكام فقا و القصر

 لترقیةل بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح ان یمكن :الثاني الفصل
 فیھم المتوفر و القصر بلدیة الى بالنظر متصرفالراجعون رتبة الى

 في ذلك و الرتبة ھذه في االقل على أقدمیة سنوات (05) خمس
  .الترشحات ختم تاریخ

 اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 الیھا بالنظر عینالراج االعوان لفائدة و القصر بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون

  القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات ختم تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان متصرف رتبة الى للترقیة
  :التالیة بالوثائق مصحوبة للبلدیة المركزي الضبط

 التسلسل طریق عن یرسل المصاحب االنموذج حسب ترشح مطلب
  .المناظرة نوع یتضمن االداري

 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص
 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

 على التنصیص وجوب مع (دماتالخ في قائمة ) ینوبھ من او البلدیة
 من الخصم و اجر بدون العطل و المباشرة عدم على االحالة فترات

  .المرتب

 الوظیفة في باألمر المعني انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة
  العمومیة

 ملحق رتبة في باألمر المعني تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة
  ادارة

 للمعني اداریة حالة ألخر ابطالض القرار من لألصل مطابقة نسخة
   باألمر

 الدورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة
  ادارة ملحق رتبة في التسمیة منذ االدارة قبل من المنظمة التكوینیة

 المباشر الرئیس طرف من یسند بالمناظرة خاص تقییمي عدد
 ادائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح للمترشح

 االنموذج حسب ذلك و لعملھ اتقانھ و بعھدتھ المنوطة للمھام
  .المصاحب

 المترشح على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ
 خالل تأدیبیھ عقوبة اي من االداري الملف خلو تثبت شھادة او

  .الترشحات ختم لتاریخ السابقة سنوات الخمس

  .الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل جوبا و یرفض و

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
 المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى متصرف رتبة الى للترقیة

  :بالخصوص اللجنة  ھذه تتولى و البیئة و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر
  اركةالمش

   الغرض في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح

 بمحضر المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :السادس الفصل
  :یلي كما المناظرة لجنة طرف من امضاؤه یتم جلسة

   للمترشح العامة االقدمیة

  مترشحلل الرتبة في االقدمیة

  للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد

 منذ االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوین
  .ادارة ملحق رتبة في التسمیة

  المواظبة و السیرة
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  للمترشح المباشر الرئیس قبل من المسند التقییمي العدد

 الملفات قییمت اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 عند و علیھا المتحصل االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 تعطى االعداد نفس على مترشحین عدة او مترشحان تحصل

 االولویة تعطى االقدمیة تساوت اذا و الرتبة في ألقدمھم االولویة
  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :الثامن لالفص
 لجنة من باقتراح و القصر بلدیة رئیس قبل من اعاله الیھا المشار

   المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :التاسع الفصل
  .المحلیة

  2020 اوت 25 :في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 الى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة بمقرر
  مباشرة أعلى صنف

  العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة مقرر

  مباشرة أعلى صنف الى صنف من

 بتركیبة یتعلق 2020 اوت 25 في مؤرخ القصر بلدیة رئیس من
 اعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة

  . القصر بلدیة لفائدة مباشرة

  القصر بلدیة رئیس ان

  الدستور، على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي القانون على و
 جمیع على و المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

  .تممتھ و نقحتھ التي النصوص

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

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

 المتعلق 1985 افریل 04 في المؤرخ 521 عدد االمر على و
  .القصر بلدیة بإحداث

 17 في مؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي االمر على و
 بالجریدة النشر اجراءات و صیغ بضبط یتعلق 2018 دیسمبر
 و الصلة ذات الوثائق و للقرارات المحلیة للجماعات الرسمیة

  .اتعلیقھ

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر على و
 االداري بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
  .2012 اكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد االمر على و
 و الدولة بعملة الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998
  .االداریة الصبغة ذات المؤسسات و المحلیة العمومیة الجماعات

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

  .یاتبالبلد الترسیم

 كیفیة حول" 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلقة االحكام تطبیق

  ."بالبلدیات الترسیم

 بفتح المتعلق  2020 اوت 25 في المؤرخ البلدي  المقرر على و
 ببلدیة مباشرة اعلى صنف صنفالى من العملة لترقیة مھني امتحان

  .2019 سنة بعنوان قصرال

 الرسمیة بالجریدة الصادر القصر بلدیة اعوان مجموع قرار على و
  .2373 صفحة 2020 اوت 14 بتاریخ المحلیة للجماعات

 2020 جوان 08 بتاریخ البلدي المجلس جلسة محضر على و
  .2020 جوان 12 في المؤرخ و االثنین لیوم الموافق

 باإلجراءات خاص مكرر 01 عدد و 01 عدد جلسة محضر على و
  .2018 جوان 26 بتاریخ القصر لبلدیة البلدي المجلس تركیز

 نوفمبر 26 بتاریخ البلدیة رئیس انتخاب اعادة جلسة محضر على و
  .2019نوفمبر27 في مؤرخ 2019

  .القصر بلدیة میزانیة على و

  یلي ما قرر

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : االول الفصل
 االتي السادة من القصر ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى صنف
  :ذكرھم

  رئیس ینوبھبصفة من او البلدیة رئیس السید
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  عضو العامبصفة الكاتب ملوح ھالل السید

 الطرقاتبصفة و التنویر و االشغال مصلحة رئیس وحادة دمحم السید
  عضو

 التراخیص و التھیئة مصلحة رئیس شوشان صالح السید
  عضو ةبصفةالعمرانی

 و االقتصادیة التراخیص مصلحة رئیس دمحمي سمبر السید
  عضو االسواقبصفة

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :الثاني الفصل
 ھي التي االعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم اخرین

  .اللجنة اعضاء مشموالت من

 المحلیة للجماعات الرسمیة ةبالجرید القرار ھذا ینشر:الثالث الفصل
  .القصر لبلدیة االلكتروني الموقع و

 یخصھ ما في كل مكلفان المالیة قابض و العام الكاتب :الرابع الفصل
  ?القرار ھذا بتنفیذ

  2020 اوت 25:في القصر

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

  

  


