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  المحـتــــوى
  

 المحلیة الجماعات
 

 المرسى
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 ............................المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
 ...................................استثنائیة بترقیة یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 .....................المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى  للترقیة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 .................2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة ئدةلفا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة
 إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 ...........2020 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة
 ...................................استثنائیة بترقیة یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 مقرین
 جوانة 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة باللفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 .....................................................................................مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
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 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة باللفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 ............................................................................2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة

 أكتوبر 07 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020 لسنة 10 عدد قرار
 للترقیة باللفات داخلیة مناظرة بفتح والمتعلق 2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار بتنقیح یتعلق 2020

 .......2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى
 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 11 دعد قرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020
 .................................................................................................مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 ..............................................................................................2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة فائدةل
 07 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 2020 جوان 08 في رخالمؤ البلدي القرار بتنقیح یتعلق 2020 أكتوبر
 .....2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح علقیت 2020
 ............................................................................2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة

 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 ............................................................................2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة

 الزریبة
 النّاحج الزریبة ببلدیة رئیس متصّرف بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 لـإلدارات الـمشتـرك اإلداري بـالّسلك عام متصّرف رتبة في االستثنائیة للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة في
 ................................................................................2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة ببـلدیـة الـعمومیـة

 الزریبة ببلدیة مستشارین متصّرفین بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 الـمشتـرك اإلداري بـالسّلك رئیس تصّرفم رتبة في االستثنائیة للترقیة بالملفّات الدّاخلیة المناظرة في النّاحجین
 .............................................................2020 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة ببـلدیـة الـعمومیـة لـإلدارات

 الماتلین
 إلى یةللترق داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 .............................................................................................................................أول تقني رتبة
 للترقیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 ........................................................................................................................أول تقني رتبة إلى

 للترقیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 ........................................................................................................................متصرف رتبة إلى

 إلى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .............................................................................................................................متصرف رتبة
 إلى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .....................................................................................................................رئیس متصرف رتبة
 للترقیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ................................................................................................................رئیس متصرف رتبة إلى

 مساكن
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 ........البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیـــس تقنـــي رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
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 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق2020 أكتوبر 29 في مؤرخ 2020 لسنة 18 عدد قرار
 ......2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھنـدس رتبة إلى

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط متعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 ..البلدیات لفائدة  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیـــس عماريم مھنـدس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020 لسنة 20 عدد قرار
  بلدیاتال لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصـرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020لسنة 21 عدد قرار
 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

2020...................................................................................................................................... 
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 لمھندسي المشترك بالسلك (میكانیكیة ھندسة اختصاص) رئیـــس مھنـدس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 ......................................................................................................البلدیات لفائدة العمومیة اإلدارات

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك (میكانیكیة ھندسة اختصاص)  رئیس مھنـدس رتبة لىإ للترقیة
 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة

 النفیضة
 بفتح یتعلق النفیضة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار

 ............................المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 المھدیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 ..............المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 ................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بتعلق یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 المھدیة بلدیة ئدةلفا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 ..……………المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ....................................................................................................2020 سنة بعنوان المھدیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 ...................المھدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة لىإ االستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ....................................................................................................2020 سنة بعنوان المھدیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ...................................................................................................2020 سنة بعنوان المھدیة

 جبنیانة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

   ............................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
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 شیحیة
 على الموظف لمعلوما من جزئي بحط یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 ...................................2020 سنة بعنوان االشھار على الموظف المعلوم و العام للطریق الوقتي االشغال
 عیش سیدي

 داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ......................................................................................................................................بالملفات

 .....................اللجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 ..بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 وبرأكت 12  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 ....................الخطط بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

 میدون جربة
 دمحم بنھج الصحي المركب استعمال بمعلوم یتعلق 2019 جانفي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار

 .................................................................................................................................میدون درةب
 العام للطریق الوقتي األشغال معلوم في بالترفیع یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 ...................................................................................................................األكشاك على الموظف
 سوق بمبنى السیارات مأوى استغالل بمعلوم یتعلق 2020 جانفي 24  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ...........................................................................................................................بمیدون التفصیل
 الصحة حفظ تراتیب لمخالفة الخطایا قیمة بتحدید یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ...........................................................................................................................العامة النظافة و
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة وتممتـــــــــــــــھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ، 2009 جانفي

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

   بالبلدیات، والترسیم

  یلـي مـا قـّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
  لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

   .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة  

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

 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون األولون التقنیون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)

   .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 البلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة بلدیةال رئیس من بقرار
  . سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-             

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-             

  المناظرة، لجنة إجتماع تاریخ-             

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

  :التالیة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-            

 أوشھادة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من  نسخ-            
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت

   المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-            
 منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح یھاف شارك التي الملتقیات

  أول، تقني رتبة في التسمیة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض   
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

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

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

 المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-           
  .الغرض في

  .قبولھم یمكن الذین شحینالمتر قائمة إقتراح-           

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وإنظباطھ بعھدتھ المنوطة

   : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

  للمترشح، العامة األقدمیة-          

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-          

  ، للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-          

 قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-          
  أول، تقني رتبة في التسمیة منذ اإلدارة

  ، المواظبة و السیرة-          

 للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-          
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ والمشار

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  . المناظرة

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

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا رھمألكب

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

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
 المحلیة اعاتللجم اإللكترونیة  والبوابة للبلدیة اإللكتروني والموقع

  .البلدیة بمقر ویعلّق

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي معز

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
  استثنائیة بترقیة یتعلق

 أكتوبر 26 في مؤرخ المرسى بلدیة رئیس من قرار بمقتضى
2020.  

 من ابتداء ھماذكر اآلتي المرسى ببلدیة الرؤساء المتصرفون یسمى
 اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة في 2020 سبتمبر 30

  العمومیة لإلدارات المشترك

  البلدیة رئیس
  بوراوي معز

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك لأو رئیس تقني
  المرسى بلدیة

  المرسى، بلدیة رئیس إن

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

 دیسمبر 12 في خالمؤر 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

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

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

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

   بالبلدیات، والترسیم

  یلـي مـا قــرر

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

  .القرار ھذا

 للترقیة ملفاتبال الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى

 والمتوفر رتبھم في المترسمون الرؤساء التقنیون أعاله إلیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم

   .الترشحات ختم تاریخ
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 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المرسى بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-          

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-          

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-          

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

  :التالیة

  ذاتیة، سیرة-         

 بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-         
  ، باإلدارة امترشح

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

 األعمال من نسخة االقتضاء وعند ( ندوات ، محاضرات ، ملتقیات
 بمالحظات  مصحوبا التقریر ھذا ویكون والمنشورات والبحوث

  .المترشح إلیھا ینتمي  التي اإلدارة رئیس

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

   : بالخصوص لجنةال

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

 المحددة للمقاییس  طبقا المترشحین  وترتیب الملفات تقییم-         
  .الغرض في

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-         

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة یسرئ یتولى : السابع الفصل
 لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھ قام التي األنشطة في تقریر

   : على باإلعتماد المناظرة فتح

  ، العمل تنظیم-        

  ، الخدمة نوعیة-        

  ، والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-        

   ، علیھا المتحصل ائجوالنت المنجزة األعمال-        

 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح إلى ویسند 
.  

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 المترشحین وترتیب  القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا لالمتحص  األعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب

  النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل
 تعطى االقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

     .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 المرسى بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا  للترقیة بالملفات الداخلیة

  . المناظرة لجنة من وباقتراح

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
 المحلیة للجماعات اإللكترونیة والبوابة للبلدیة اإللكتروني والموقع

  .البلدیة بمقر ویعلق

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي معز

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 45 ددع قرار
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020  

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي نالقانو على و
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

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

 المرسوم خاصة و تممتـــــــــــھ و نقحتھ التي النصوص جمیع على
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

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

 في المؤرخ 2009 لسنـــــــــــــة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2009 جانفي 21

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

   بالبلدیات، الترسیم
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 2020 سبتمبر 10 في المؤرخ 912 عدد البلدي القرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلـي مـا قــّرر

 نوفمبر 30 یوم لفائدتھا و المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني
2020.  

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

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

   محلیّةال للجماعات الرسمیّة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الّرابع الفصل

  

  البلدیــة رئیـــس
  بوراوي معز

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 رئیس تقني رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 المرسى بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول
  2020 سنة بعنوان

  المرسى، بلدیة رئیس إن  

  الــــــدستور، على اإلطـــــالع بعــــــد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعاتو
 89 عدد المرسوم وخاصة وتممتھ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
   ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة

 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 ركالمشت
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ

  ،2019 دیسمبر

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

   بالبلدیات، والترسیم

 2020 أكتوبر 30 في المؤرخ 1096 عدد البلدي القرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

                                                                
  یلـي مـا قــرر                                                   

 دیسمبر 25  یوم لفائدتھا و المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني
  .2020 سنة

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

  .2020 نوفمبر 25 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصل
  .المحلیة

  البلدیــة رئیــس
  بوراوي معز

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
  استثنائیة بترقیة یتعلق

 أكتوبر 26 في مؤرخ المرسى بلدیة رئیس من قرار بمقتضى
2020.  

 سبتمبر 30 من ابتداء ذكرھم اآلتي المستشارون المتصرفون یسمى
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2020
  :العمومیة

  الوردیان المكي دمحم

  علي بن لطیفة

  المیزوني فرح

  بخروف سلوى

  المختار سارة

  البلدیة رئیس
  بوراوي معز

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

  مقرین

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 بضبط یتعلق 2020 جوانة 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة باللفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة
  مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
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 یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس من قــــرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .مقرین

  مقرین، بلدیة إنرئیس

  الدستور، على االطالع دبع

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

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

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

 17 في المؤرخ 2020 لسنة 07عدد الحكومي المرسوم وعلى
 باألعوان تتعلق استثنائیة أحكام بضبط المتعلق 2020 أفریل

 اإلداریة والمصالح ومیةالعم والمنشآت المؤسسات وبسیر العمومیین
  منھ، الثاني الفصل خاصة ،

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي  األمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر
 المحلیة للجماعات اإللكترونیة قعبالموا و المحلیة للجماعات الرسمیة

  وتعلیقھا، العالقة ذات الوثائق و للقرارات

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

  . بالبلدیات والترسیم

 فیفري 25في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلداریة بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط متعلقال 2020
  العمومیة، لإلدارات المشترك

 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة قرار وعلى          
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق 2018

 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى           
  ، 2018 جوان 27

   یلي ما قرر

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

  .القرار ھذا ألحكام وفقا مقرین

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس  تصرف كاتب رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة مقرین یةبلد رئیس من بقرار
  .سواھم دون البلدیة

  : القرار ھذا یضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

 التي الملتقیات أو التكوینیة شھائدالدورات من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  إدارة، مستكتب رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل
  .المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة حواقترا الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض



  79عــــــدد   2020نوفمبر  13 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6012صفحــة 

  .قبلوھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل
 للمھام لعونأداءا عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

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

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

  .والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 الخاصة الضوارب وتضبط مترشحال صنف أو رتبة وخصوصیة

  المذكورة بالمقاییس

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
(20).  

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

 تحصل وإذا علیھا المتحصل عداداأل مجموع على باالعتماد الجدارة
 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 من وباقتراح مقرین دیةبل رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .القانونیة للصیغ وفقا تعلیقھ ویتم مقرین لبلدیة اإللكتروني وبالموقع

  2020 جوان 08  في مقرین

  بلدیة رئیس
  الفاسي  صفوان

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة باللفات داخلیة مناظرة

 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020  

 علقیت 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
   المحلیة، لجماعاتا بمجلة المتعلق 2018

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

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

 17 في المؤرخ 2020 لسنة 07عدد الحكومي المرسوم وعلى
 باألعوان تتعلق استثنائیة أحكام بضبط المتعلق 2020 أفریل

 اإلداریة والمصالح العمومیة والمنشآت المؤسسات وبسیر العمومیین
  منھ، الثاني الفصل خاصة ،

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة

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

  بالبلدیات، والترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات مشتركال اإلداریة

 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة قرار وعلى         
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق 2018

 جوان 08 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس قرار وعلى            
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى ترقیةلل
   مقرین، بلدیة لفائدة العمومیة

 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى          
  ، 2018 جوان 27

   یلي ما قرر

 2020 أكتوبر 01 یوم ولفائدتھا مقرین ببلدیة یفتح : األول الفصل
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة الموالیة واألیام
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 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2020.  

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

  .2020 أوت 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 جوان 08  في مقرین

  بلدیة رئیس
  الفاسي  صفوان

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بتنقیح یتعلق 2020 أكتوبر 07 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 مناظرة بفتح والمتعلق 2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار
 اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة باللفات داخلیة

  2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 أكتوبر 07 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس قــــرارمن
  2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار بتنقیح

 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة ةلفائد 

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة

 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة رقرا وعلى         
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق 2018

 2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار وعلى              
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
   مقرین، بلدیة لفائدة

 2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار وعلى            
 تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  ،2020 سنة بعنوان

 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس یبتنص محضر وعلى          
  ، 2018 جوان 27

   یلي ما قرر

 المؤرخ البلدي القرار من 3 و 1 الفصلین أحكام تلغى : وحید فصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 2020 جوان 08 في
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 وتعوض أعاله إلیھ المشار 2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة
  :یلي كما(جدید) 3و (جدید) 1 بالفصلین

 دیسمبر 01 یوم ولفائدتھا مقرین ببلدیة یفتح :(جدید) 1 الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 ةسن

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : جدید) 3 الفصل

  2020 اكتوبر 07  في مقرین

  بلدیة رئیس
  الفاسي  صفوان

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بضبط یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة
  .مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

       

 یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس من قــرار 
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  .مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام ساسياأل 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

 17 في المؤرخ 2020 لسنة 07عدد الحكومي المرسوم وعلى
 باألعوان تتعلق استثنائیة أحكام بضبط المتعلق 2020 أفریل

 اإلداریة والمصالح العمومیة والمنشآت المؤسسات وبسیر العمومیین
  منھ، الثاني الفصل خاصة ،

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة



  79عــــــدد   2020نوفمبر  13 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6014صفحــة 

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

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

 17 في المؤرخ 2018 لسنة 1060 عدد الحكومي  األمر وعلى
 بالجریدة النشر وإجراءات صیغ بضبط المتعلق 2018 دیسمبر

 المحلیة للجماعات اإللكترونیة بالمواقع و المحلیة للجماعات میةالرس
  وتعلیقھا، العالقة ذات الوثائق و للقرارات

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

  بالبلدیات، والترسیم

 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات االعلی الھیئة قرار وعلى          
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق 2018

 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى           
  ، 2018 جوان 27

   یلي ما قرر

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

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

 خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون التقنیون مقرین
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على میةأقد سنوات (5)

  .الترشحات

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

  : القرار ھذا یضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات ائمةق غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

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

 التي الملتقیات أو ینیةالتكو الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  .تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : الخامس الفصل
  .المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

   .قبلوھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل
 العون أداء عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح
  .لعملھ وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة للمھام

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط: السابع الفصل

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-
  .تقني رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ
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 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند
 لجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط

  .المناظرة

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

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

 األولویة تعطى األقدمیة تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 من وباقتراح مقرین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .القانونیة للصیغ وفقا تعلیقھ ویتم مقرین لبلدیة اإللكتروني وبالموقع

  2020 جوان 08 : في مقرین

  بلدیة رئیس
  الفاسي  صفوان

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  .2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

    

 یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس نم قــــرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020.  

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 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

 17 في المؤرخ 2020 لسنة 07عدد الحكومي المرسوم وعلى
 باألعوان تتعلق استثنائیة أحكام بضبط المتعلق 2020 أفریل

 اإلداریة والمصالح العمومیة والمنشآت المؤسسات وبسیر العمومیین
  منھ، الثاني الفصل خاصة ،

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر ىوعلـــــ
   مقرین، بلدیة

 أفریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة قرار وعلى         
  مقرین، دیةلبل النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق 2018

 جوان 08 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس قرار وعلى         
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني إلى للترقیة
   مقرین، بلدیة لفائدة

 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى          
  ، 2018 جوان 27

   یلي ما قرر

 2020 أكتوبر 02 یوم ولفائدتھا مقرین ببلدیة یفتح : األول الفصل
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

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

  .2020 أوت 30یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 جوان 08 :في مقرین

  
  بلدیة رئیس

  الفاسي  صفوان
------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بتنقیح یتعلق 2020 أكتوبر 07 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 مناظرة بفتح المتعلق 2020 جوان 08 في ؤرخالم البلدي القرار
 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 2020 أكتوبر 07 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس من قـــــرار
  2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار بتنقیح
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 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  .2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة 

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة

 2018 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة قرار وعلى
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 بضبط المتعلق 2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

   مقرین، بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 بفتح المتعلق 2020 جوان 08 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  ،2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل المشترك

 جوان 27 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى
2018 ،  

   یلي ما قرر

 المؤرخ البلدي القرار من 3 و 1 الفصلین أحكام تلغى : وحید فصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق 2020 جوان 08 في
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

 وتعوض أعاله إلیھ المشار 2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة
  :یلي كما(جدید) 3و (جدید) 1 بالفصلین

 دیسمبر 01 یوم ولفائدتھا مقرین ببلدیة یفتح :(جدید) 1 الفصل
 تبةر إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
2020.  

  .2020 أكتوبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : جدید) 3 الفصل

  2020 اكتوبر 07  في مقرین

  
  بلدیة رئیس

  الفاسي  صفوان
------------------  

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین یةبلد رئیس بمن

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  2020 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس من قـــــرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى قیةللتر بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020.  

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 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

 17 في المؤرخ 2020 لسنة 07عدد يالحكوم المرسوم وعلى
 باألعوان تتعلق استثنائیة أحكام بضبط المتعلق 2020 أفریل

 اإلداریة والمصالح العمومیة والمنشآت المؤسسات وبسیر العمومیین
  منھ، الثاني الفصل خاصة ،

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة

 أفریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

  . بالبلدیات والترسیم

 2018 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة قرار وعلى
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 2020 جوان 08 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني  مساعد رتبة
   مقرین، بلدیة

 جوان 27 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى
2018 ،  
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   یلي ما قرر

 2020 أكتوبر 02 یوم ولفائدتھا مقرین ببلدیة یفتح : األول الفصل
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

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

  .2020 أوت 30یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 جوان 08 :في مقرین

  ةبلدی رئیس 
  الفاسي  صفوان

  

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

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بفتح یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس بمن

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 سنة انبعنو مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020  

 یتعلق 2020 جوان 08 في مؤرخ مقرین بلدیة رئیس من قــــــرار
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مقرین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  مقرین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 17 في المؤرخ 2020 لسنة 07عدد الحكومي المرسوم وعلى
 باألعوان تتعلق استثنائیة أحكام بضبط المتعلق 2020 أفریل

 اإلداریة والمصالح العمومیة والمنشآت المؤسسات وبسیر العمومیین
  منھ، الثاني الفصل ةخاص ،

 بإحداث المتعلق 1948 دیسمبر 16 في المؤرخ األمر وعلـــــى
   مقرین، بلدیة

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

  بالبلدیات، والترسیم

 25 يف مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداریة

 2018 ماي 17 في المؤرخ لالنتخابات العلیا الھیئة قرار وعلى
  مقرین، لبلدیة النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق

 2020 جوان 08 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  مقرین، بلدیة

 جوان 27 في المؤرخ مقرین بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى
2018 ،  

   یلي ما قرر

 2020 أكتوبر 01 یوم ولفائدتھا مقرین ببلدیة یفتح : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
2020.  

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

  .2020 أوت 30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 جوان 08 :في مقرین

  بلدیة رئیس 
 الفاسي  صفوان

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

  الزریبة

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 الدّاخلیة المناظرة في النّاحج الزریبة ببلدیة رئیس متصّرف بتسمیة

 اإلدارى بـالّسلك عام متصّرف رتبة في االستثنائیة للترقیة بالملفّات
 سـنـة بـعنـوان الـزریبـة ببـلدیـة الـعمومیـة تلـإلدارا الـمشتـرك

2020  

  الدستور،  عـلـى االطّـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن

 ماي 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و



  79عــــــدد   2020نوفمبر  13 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6018صفحــة 

 عدد المرسوم وخاّصة تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 دعد األمر وعلى 
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 22 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 دعد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 116 عدد الحكومي األمر وعلى
 لكالسّ  رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى

  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و
 إلى االستثنائیة رقیةللتّ  التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة جلسة محضر على و
 2020 سنة بعنوان الزریبة ببلدیة عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة

  .2020 نوفمبر 09 في المؤّرخ

 02 بتاریخ زریبةبال البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ،2018 جویلیة

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 یسّمي 2020 نوفمبر 09 تاریخ من بدایة :األول الفصل -
 عام متصـّرف رتبة في ذكره األتي الزریبة ببلدیة الرئیس المتصّرف

 زھیر  :الزریبة ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك
  الورتاني

 للجماعات الّرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثاني الفصل -
  .المحلیّة

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 المناظرة في النّاحجین الزریبة ببلدیة مستشارین متصّرفین بتسمیة

 بـالّسلك رئیس متصّرف رتبة في االستثنائیة یةللترق بالملفّات الدّاخلیة
 بـعنـوان الـزریبـة ببـلدیـة الـعمومیـة لـإلدارات الـمشتـرك اإلدارى

  2020 سـنـة

  الدستور،  عـلـى االطّـالع بـعـد الـزریـبـة بـلـدیـة رئـیـس إن

 09 فى المؤّرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى 
  المحلّیــة، الجماعات مجلّة بإصدار والمتعلّق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 الدولة األعـــوان العــــام األســـاسي النّظام بضبط والمتعلّق 1983

 اإلداریة الّصبغة ذات العمومیة المؤّسسات و المحلّیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاّصةو تّممتھ أو نقّحتھ التي النّصوص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤّرخ 2011 لسنة 89

 والمتعلّق 1980 ماي 07 في المؤّرخ 515 عدد األمر وعلى 
  الزریبة، بلدیة بإحداث

 فى المــؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمـــــر وعلى 
 و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط والمتعلّق  2019 مـــــارس 22

  بالبلدیات، التّرسیم و الترقیة

 لسنة 14 عدد والبیئة المحلّیة الّشؤون وزیر السیّد منشور وعلى 
 تطبیق بكیفیة والمتعلّق  2019 سبتمبر 18 في المــؤّرخ 2019

 التّرسیم و التّرقیة و االنتداب وآلیـــــات صیغ بضبط المتعلّقة األحكام
 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر لمقتضیات تطبیقا بالبلدیات
  أعاله، إلیھ والمشار 2019 مـــــارس 22 فى المــؤّرخ

 25 فى المؤّرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى 
 بالّسلك الخاص األساسي النّظام بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى

  منھ، 41 الفصل وخاّصة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 25 فى المؤّرخ 2020 سنةل 116 عدد الحكومي األمر وعلى 
 الّسلك رتب درجات بین المطابقة بضبط والمتعلّق 2020 فیفرى

  التأجیر، ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤّرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى 
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلّق 2020 سبتمبر

 2020 أوت 03 فى المؤّرخ الحكومـــة رئیس قـــــرار على و 
 إلى االستثنائیة للتّرقیة التّناظر كیفیّة و مقاییس بضبط والمتعلّق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السّلك رتب مختلف

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة جلسة محضر على و 
 سنة عنوانب الزریبة ببلدیة رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 نوفمبر 09 في المؤّرخ 2020
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 02 بتاریخ بالزریبة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى 
  ،2018 جویلیة

  :یــــــلــــى مـــــــا قــــــــــــّرر

 یسّمي 2020 نوفمبر 09 تاریخ من بدایة :األول الفصل -
 تبةر في ذكرھم األتي الزریبة ببلدیة المستشارون المتصّرفون

 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك رئیس متصـّرف
  .الزریبة

  شكیربان، الناصر  -

  مّطار، فاطمة  -

  بنمبارك، شكري  -

 للجماعات الّرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :الثاني الفصل -
  .المحلیّة

  بلدیة رئیس
  عمر بن ابراھیم

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

  الماتلین

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  اول تقني رتبة الى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

   قــــــــرار

 یتعلق 2020 سبتمبر 26 في مـــؤرخ الماتلین بلدیة رئیــــس من  
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .العمومیة إلداراتل المشترك التقني

  الماتلین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عــــدد األســـــاسي القـــــانون وعلى
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلـــــق 2018 ماي 09

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعـــــــات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عــــــدد

 المتعلـــق 1967 مــــــاي 03 في المــــؤرخ األمـــــر وعلى
  .المـــــاتلین بلدیــــة بإحداث

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمــــر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 التــــي النصـــوص جمیـــع وعلى العمــــومیة لإلدارات المشتـــــرك

 لسنة 114 عــــــدد األمـــــر وخــــــاصة تممتــــھ أو نقحتـــــھ
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 22 في المؤرخ 2019 لسنــــة 291 عـــــدد األمــــر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والتـــرسیم

 في المؤرخ 01 عدد المــاتلین بلدیة رئیس السید قـــــــرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 26

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .العمومیة

  :مــــــایلي قــــــرر

 واألیام 2020 دیسمبر 24 یوم المــاتلین ببلدیة یفتح :االول الفصل
 كبالسل أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عــــدد  حــــــدد :2 الفصل
(01).  

 نوفمبـــــــر 24 یـــوم الترشحــــات قــــائمة ختـــم یقع :3 الفصل
2020.  

 اتللجماعـــــ الرسمیة بالجریدة القـــــرار ھذا ینشـــــر :4 الفصل
  .المحلیة

   :في المــــاتلین

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  أول تقني رتبة الى للترقیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 2020 سبتمبر 28 في مؤرخ الماتلین بلدیة رئیس من  قـــــــرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المنـــاظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

   المــاتلین، بلدیـــة رئیــــس إن

  الدستور، على اإلطــالع بعــــد

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عــــدد األســــاسي القــــــانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة تعلقالم 2018 ماي 09 في

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

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

 المتعلـــق 1967 مــــاي 03 في المــــؤرخ األمـــــر وعلى
  .المــاتلین بلدیة بإحداث

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عـــدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى العمــــومیة لإلدارات المشترك

 المــــؤرخ 2009 لسنة 114 عــــــدد األمر وخـــاصة تممتھ أو
  ،2009 جـــــانفي 21 فـــــي

 22 في المــــؤرخ 2019 لسنة 291 عــــــدد األمـــــــر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیـــات صیغ بضبط المتعلق 2019 مـــــارس

  .بالبلدیات والترسیــــم

  :مــــــایلي قــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المنـــاظرة تنظــــم :األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمــــومیة لإلدارات المشتــــرك لتقنيا بالسلك أول تقني رتبة إلى

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة الماتلین بلدیة رئیس من بقرار
  .الماتلین بلدیة

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحیــــن على یجب :4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الماتلین بلدیة لدى ترشحھم مطالب یــودعوا

   :التالیة

 المدنیــــة للخدمـــات الالزمة بالحجج ومـــدعم مفصل تلخیـــص ـ
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا امق التي والعسكریـــة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

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

 الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقـــــــة نسخة ـ
   الحالیة،

 للمعني ةإداری حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة ـ
  باألمر،

   العلمیــــــــة، الشھـــــــــائد من لألصل مطابقـــــــة نســـــــخ ـ

 تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القـــــرارات من نسخ ـ
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو

   اظرة،المن فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ ـ
 التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم والتي المترشح فیھا شارك

  تقني، رتبة في

 قائمة غلق تــــاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجـــــوبا ویرفض
 على لیالد الضبط بمكتب التسجیــــــل تاریخ ویكون الترشحـــات

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المنــــاظرة لجنــــة تركیبة تضبـــط :5 الفصل
   والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

   :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر ـ
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب فــــــــاتالمل تقییم ـ
   الغرض

  .قبـــــــــــولھم یمكن الذین المترشحیـــــن قــــــائمة اقتــــراح ـ

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیــس یتولى :6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 كما المترشحیـــــن ملفــــات تقییـــــم مقـــاییس تضبــــط :7 الفصل
   :یلي

  للمترشـــــح العــــامة األقدمیـــــة ـ

  للمترشح الرتبـــــة في األقدمیــــة ـ

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین ـ
  تقني، رتبة في یةالتسم

  والمواظبة، السیرة ـ

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف  من المسند التقییمي العدد ـ
  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 والعشـــرین (0)الصفر بین یتراوح عــــدد مقیــــاس كل إلى ویسند
 قبل من بالمقـــــــــاییس الخــاصة الضـــوارب وتضبط (20)
  .اظرةالمن لجنة أعضاء

 تقییم أعاله إلیھا المشـــــار المناظرة لجنة تتـــــــولى :8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
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 علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجـــــدارة حسب
 من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل وإذا

 األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة نتكو النقاط
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي

 في نھـــــائیا المقبولین المترشحین قــــائمة تضبط :9 الفصل
 الماتلین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المنــــــــاظرة

  .المناظرة لجنة من وباقتراح

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القـــــرار اھـــــذ ینشـــــر :10 الفصل
  .المحلیة

  :في الماتلین

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  متصرف رتبة الى للترقیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 28 في مـــــؤرخ ـاتلینالمـــ بلدیــــة رئیـــــس من  قـــــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف  رتبة إلى للترقیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة

   الماتلین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  اإلطالع وبعد

 المــــؤرخ 2018 لسنة 29 ددعـــــ األســـاسي القـــــــانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمــــومیة والمـــؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي وصالنص جمیع وعلى
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلـــــق 1967 مــــــاي 03 في المؤرخ األمـــــر وعلى
  . المــــاتلین بلدیــــة بإحـــــداث

 مارس 22 في المـــــؤرخ 2019 لسنة 291 عـــــدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبـــط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمــــــر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  :مایلي قــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المنـاظرة تنظم - :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیــة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

   القرار، ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمنـــــاظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
  لإلدارات المشتـــرك اإلداري بالسلك فمتصر رتبة إلى

 المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمـــــومیة
 في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر  رتبھم في
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتــــح :3 الفصل
 من األقل على ? 35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 الشروط فیھم تتوفر الذین المساعدین المتصرفین مجمـــوع
 دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر والراجعین أعاله علیھا المنصوص

  .سواھم

   :القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد ــ

  شحات،التر قائمة غلق تـــــــاریخ ــ

  .المناظرة لجنة اجتماع تــــــاریخ ــ

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

 المدنیة للخدمـــات االالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیــص  ــ
 ھذا ویكون المترشح بھا قام التي ءاالقتضــــــا عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص

  العمومیة، الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

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

 عنىللم إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة ــ
  باألمر،

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة ـ

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

  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في مشاركةال شھائد من لألصل مطابقة نســـخ ــ
 القیمیة الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

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

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجـــوبا یرفض -5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات مةقائ

  .اإلرسال تاریخ معرفة
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 إلیھا المشار الداخلیة المنـــــاظرة لجنة تركیبــــــة تضبط -6 الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قــــرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 للمقاییـــــــس طبقا المترشحیـــــن وترتیب الملفـــــات تقییــــــم - 
  .الغـــــــرض في المحددة

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قـــــائمة اقتـــــــراح ــ

 ــــــددع إسناد للمترشح المبـــــاشر الرئیس یتـــــولى -7 الفصل
 أدائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح تقییمي
  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة للمھام

 تقییم أعاله إلیھا المشـــــار المنــــــاظرة لجنة تتـــولى -8 الفصل
  :التـــــــالیة للمقاییس طبقا علیھا المعـــــروضة الملفات

  للمترشح، امةالعـــ األقدمیــــة ـ

  للمترشح، الرتبة في األقدمیـة ـ

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة الشھائد ـ

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین ــ
   المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس

 حفت لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة السیرة ــ
  المناظرة،

 7 بالفصل الیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد ــ
  .اعاله

 تتالءم أخرى مقاییس إضــــافة المناظرة لجنة ألعضـــاء ویمكـــن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنـــــة تتــــولى -  9 الفصل
 وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باالعتماد الجـــــدارة حسب المترشحیــن
   شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا المتحصل

 المجموع نفس على مترشحیـــــن عدة أو مترشحـــان تحصل اوإذ
   تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه

 في نھائیا الناجحیــــن المترشحین قــــــــائمة تضبط -10 الفصل
 وباقتراح المعنیة ةالبلدی رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

   :في الماتلین

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  متصرف رتبة الى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 28 في ؤرخمـــــــ المــــــاتلین بلدیــــــة رئیس من قــــــــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف 

  الماتلین، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المــــؤرخ 2018 لسنة 29 عــــــدد األساسي القــــــانون وعلى
  .المحلیة الجمــــــاعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمـــــؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـــــوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 دعد

 المتعلـــق 1967 مـــــاي 03 في المــــؤرخ األمــــر وعلى
  .المــــاتلین بلدیـــة بإحـــداث

 22 في المــــؤرخ 2019 لسنة 291 عــــدد األمر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـــق 2019 مــــارس
  ات،بالبلدی والترسیم

 فیفري 25 في المـــؤرخ 2020 لسنة 115 عـــــدد األمـــر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظــام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة، لإلدارات المشترك

 05/2020عـــدد الماتلین بلدیة رئیــــس السیــــد قــــرار وعلى
 المناظرة متنظی كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 28 في المؤرخ
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  :مایلــــي قـــــرر

 2020 دیسمبر 25 یوم المــــاتلین ببلدیة یفتـــــح :األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة المـــوالیة واألیام
  .2020 سنة بعنوان.العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

  .2020 نوفمبر 25 یوم الترشحــــات قائمة ختـــــم یقع :3 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھــذا ینشر :4 الفصل

  :الماتلین

  بلدیة یسرئ
  زغبیب حمدي
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------------------  

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  رئیس رتبةمتصرف الى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 سبتمبر 28 في مؤرخ المــاتلین بلدیة رئیــــس من قــــــــــرار
  رتبة إلى ةللترقی بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  الماتلین، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

 في المــــؤرخ 2018 لسنة 29 عــــــدد األساسي القــــــانون وعلى
  .المحلیة الجمــــــاعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمـــــؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـــــوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 المتعلـــق 1967 مـــــاي 03 في لمــــؤرخا األمــــر وعلى
  .المــــاتلین بلدیـــة بإحـــداث

 22 في المــــؤرخ 2019 لسنة 291 عــــدد األمر وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلـــق 2019 مــــارس
  بالبلدیات، والترسیم

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

 في المؤرخ 03/2020عدد الماتلین بلدیة رئیس السید قـــرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 سبتمبر 28

 كالمشتر اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  :مایلــــي قـــــرر

 واألیام 2020 دیسمبر 23 یوم الماتلین ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  .2020 سنة بعنوان.العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .(1) واحدة بخطة شغورھا سد المراد ططالخ عدد حدد :2 الفصل

  .2020 نوفمبر 23 یوم الترشحــــات قائمة ختـــــم یقع :3 الفصل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھــذا ینشر :4 الفصل

  :المـــاتلین

  بلدیة رئیس  
  زغبیب حمدي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 متصرف رتبة الى للترقیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار
  رئیس

 سبتمبر 28 في مـــــؤرخ المـاتلین بلدیة رئیـــــس من  قـــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف  رتبة إلى
  .البلدیات لفائدة العمومیة

  الماتلین، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على  اإلطالع وبعد

 المــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األســـاسي القـــــــانون وعلى
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

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

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

 المتعلـــــق 1967 مــــــاي 03 في المؤرخ األمـــــر وعلى
  . المــــاتلین بلدیــــة ـــــداثبإح

 مارس 22 في المـــــؤرخ 2019 لسنة 291 عـــــدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبـــط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عـــدد الرئاسي األمــــر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  :مایلي قــــــرر

 إلى للترقیــــة بالملفات الداخلیة المنــــاظرة تنظم - :األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
   القرار، ھذا ألحكام وفقا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
  لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 المترسمون المستشارون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمـــــومیة
 في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر  رتبھم في
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتــــح :3 الفصل
 مجموع من األقل على ? 35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار
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 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین
  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر اجعینوالر أعــاله

  :القرار ھذا ویضبط

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد ــ

  الترشحات، قائمة غلق تـــــــاریخ ــ

  .المناظرة لجنة اجتماع تــــــاریخ ــ

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

   ذاتیة سیرة ــ

  المترشح بھا قام التي  للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف ــ
  ، باإلدارة

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

 والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (....محاضرات
  .والمنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون
  .المترشح إلیھا

 ختم تــاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجـــوبا یرفض -5 الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 المشار الداخلیة المنــــاظرة لجنــــة تركیبــــة تضبـــط -6 الفصل
  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قــرار بمقتضى أعاله إلیھا

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 للمقاییـــــــس طبقا المترشحیـــــن وترتیب الملفـــــات ــــمتقییــ - 
  .الغـــــــرض في المحددة

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قـــــائمة اقتـــــــراح ــ

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیــــس یتـــــولى -7 الفصل
 السابقتین لسنتینا خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل، تنظیـــــم ــ

  الخدمة، نوعیــــة ـ

   والبحوث، والـــــتأطیر التكـــوین أعمـــال ــ

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال ــ

  .(20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عددا المترشح إلى ویسند

 تقییم أعاله إلیھا المشار المنــــــاظرة لجنــة ىتتـــول -8 الفصل
 وترتیب القرار  ھذا  ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 مجمـــــوع على باالعتمــــاد الجدارة حسب  المترشحیــــن
 سد المراد الخطط عدد حدود وفي  علیــھا المتحصل األعـــــداد

 نفس على مترشحین أوعـدة مترشحـــــــان تحصل وإذا  شغـــــورھا
 تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من  المجموع

  .سنا ألكبـــرھم  األولویة تعطى األقدمیـــــة ھـــذه

 في نھائیا الناجحیـــــــن المترشحیـــــن قــــائمة تضبط -9 الفصل
 وباقتراح یةالمعن البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

   :في الماتلین

  بلدیة رئیس
 زغبیب حمدي

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

  مساكن

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیـــس تقنـــي رتبة إلى للترقیة
  البلدیات لفائدة العمومیة

      

 2020 أكتوبر 30في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیـــس تقنـــي رتبة
   البلدیات

  ، ـــنمساك بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

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

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

  ، بالبلدیات الترسیم

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  مــــــایلــــــــــي قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك لتقنيا بالسلك رئیـــس تقنــي

  . القرار ھذا ألحكام

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

 المتوفر و رتبھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھا المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس رطش فیھم

  . الترشحات ختم تاریخ

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

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط دعد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا یكون و    المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة
  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص

  ، العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

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

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

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

  ، تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و لمناظرةا فتح
  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة یبةترك تضبط: السادس الفصل
 ھذه تتولى و    المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  ، ضالغر

  ، قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  ، لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  ، 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 (05) األخیرة سنوات 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 لجنة ألعضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة ةخصوصی
 یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  . (20) العشرین و       (0) الصفر بین

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسـع الفصل
 تیبتر و  القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا
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 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
  . سنا ألكبرھم

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشــر الفصل 
 من بإقتراح و  البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  المناظرة لجنة
  بلدیة رئیس

  علیة  دمحم
  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني

  2020 سنة بعنوان مساكن

 2020 أكتوبر30 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــــــرار 
 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  . 2020 سنة

   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

 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

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

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 2020 أكتوبر 30 في المؤرخ مساكن بلدیـة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدرات المشترك التقني بالسلك رئیس تقنـي رتبة
  . 2020 سنة

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 28 الخمیس یوم تھالفائد و مساكن ببلدیة یفتـح  : األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021 جانفي

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقنـي بالسلك رئیـس تقنـي رتبة
  . 2020 سنة

 خطة بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل
  . واحدة

 دیسمبر 28 اإلثنین یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثـالـث الفصـل
2020.  

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھنـدس
  2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة

      

 یتعلق 2020 أكتوبر 30في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قـــرار
 معماري مھنـدس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان مساكن بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس
  . 2020 سنة

   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 ومالمرس 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

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المھندسیین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین
  ، 2009 جانفي 21 في

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 2020 أكتوبر 30في المؤرخ مساكن بلدیـة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیــس معمـــاري مھنـدس رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي مجلسال تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 28 الخمیس یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح  : األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021 جانفي

 لإلدارة المعماریین مھندسینال بسلك رئیـس معماري مھنـدس رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

 خطة بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل
  . واحدة

 دیسمبر 28 اإلثنین یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثـالـث الفصـل
2020 .  

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 29  في خمؤر 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط متعلق بقرار یتعلق

 المھندسیین بسلك رئیـــس معماري مھنـدس رتبة إلى للترقیة
  البلدیات لفائدة  لإلدارة المعمارییین

  قــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 المتعلق 2020 أكتوبر 30 في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  لإلدارة المعمارییین المھندسیین بسلك رئیـــس معماري مھنـدس
                                                 . البلدیات لفائدة
  ، مساكـــن بلدیـــة رئیـــس إن   

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر على و
 المھندسیین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین
  ، 2009 جانفي 21 في

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

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب ضرمح على و

  مــــــایلــــــــــي قــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم  : األول الفصل
 وفقا لإلدارة المعماریین المھندسیین بسلك رئیـس معماري مھنــدس

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة رشحیت أن یمكن  : الثاني الفصل
 المعماریین المھندسین بسلك رئیــــس معمــاري مھنـدس رتبة إلى

 المترسمون األول المعماریون المھندسون أعاله إلیھا المشار  لإلدارة
 األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في
  . اتالترشح ختم تاریخ في الرتبة ھذه في

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

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 ھذه تسجل و اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلو أن

 و المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : التالیة بالوثائق مصحوبة تكون

  ذاتیــة سیـرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  ، باإلدارة

 التي األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 ) المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 (.. تكوینیة دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقیات في المشاركة
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 یكون و المنشورات و البحوث و األعمال من خةنس اإلقتضاء وعند
 إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا

  . المترشح

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

 المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى   سادسال الفصل
 لألنشطة تقییما (20) عشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد إسناد
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي

   :  على باإلعتماد المناظرة

  ، العمل تنظیم-

  ، الخدمـة نوعیـة-

  ، البحوث و رالتأطی و التكوین أعمال-

  ، علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السابع الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص

  ، المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-

 ملفات تقییم و دراسة في إعتمادھا المزمع لمقاییسا ضبط-
   المترشحین

  ، (20) عشرین و (0) صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد إسناد-

         . ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة إقتراح-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام بقاط علیھا المعروضة

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

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین
  . سنا ألكبرھم ولویةاأل تعطي األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط  التاسـع الفصل
 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من لإلدارة المعماریین المھندسین
  . المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس                                             
  علیة  دمحم

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصـرف رتبة إلى للترقیة
  . البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

          

 30في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــــــــــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020 أكتوبر
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصـرف رتبة إلى للترقیة

  . البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  ، مساكــــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة المتعــــلق 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، 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

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  مــــــایلــــــــــي قــــــــــــرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات یةالداخل للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 و رتبھم في المترسمون المتصرفون أعاله إلیھ المشار العمومیة
 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 5 ) شرط فیھم المتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار لملفاتبا الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 من األقل  على % 35 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین مجموع
  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین و أعاله

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-
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  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ، المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-
 ھذا یكون و   مترشحال بھا قام التي اإلقتضاء عند  العسكریة
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي التلخیص

  . العمومیة الوظیفة في اإلنتداب 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 قرارات من نسخ-
 شھادة أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس

  . تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

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

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  . للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامـس الفصل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم
  . اإلرسال یختار معرفة على

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

  : بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا شحینالمتر ترتیب و الملفات تقییم-
   الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  ، 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) سللخم

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)للخمس المواظبـة و السیرة-
  ، المناظرة

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

  . أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

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

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

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

 المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا

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

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

                                                    
  بلدیة رئیس

  علیة  دمحم
------------------  

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد ارقر
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

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

 2020 أكتوبر 30 في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قـــــــرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح لقیتع

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

  مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن
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  ، 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 سنةل 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
 و قیةالتر و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، بالبلدیات الترسیم

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

 2020 أكتوبر 30 في المؤرخ مساكن بلدیـة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة ملفاتبال الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدرات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 28 الخمیس یوم ھالفائدت و مساكن ببلدیة یفتـح  : األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021 جانفي

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

 خطة بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل
  . واحدة

 دیسمبر 28 اإلثنین یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثـالـث الفصـل
2020.  

  بلدیة ئیسر 
  علیة  دمحم

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 (میكانیكیة ھندسة إختصاص) رئیـــس مھنـدس رتبة إلى للترقیة
  البلدیات لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك لكبالس

 2020 أكتوبر 30في المؤرخ مساكن بلدیة رئیس قــــــرارمن
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بالسلك (میكانیكیة ھندسة إختصاص) رئیـــس مھنـدس رتبة
              . البلدیات لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

                                                                
      

  ، مساكـــن بلدیـــة رئیـــس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عـــــدد األساسي القانـــــون وعلــــى
   المحلیــــة الجـــماعات بمجلــــة ــلقالمتعــ 2018 مـاي 09 فــــي

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمـر وعلى
  ، مساكن

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اإلدارات لمھندسي

 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر خاصة و تممتھ
  ، 2014 جوان

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

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  مــــــایلــــــــــي ــــررقــــــــ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیـــس مھنــدس

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك یــــسرئ مھنـدس رتبة إلى

 رتبھم في المترسمون األول المھندسون أعاله إلیھا المشار  العمومیة
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم المتوفر و

  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

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

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-



  6031صفحـة   2020نوفمبر  13––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   79عـــــدد 

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أعاله اإلیھ المشار للمناظرة المترشحین على یجب  : الرابـع الفصل
 ھذه تسجل و اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلو أن

 و المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : التالیة بالوثائق مصحوبة تكون

  ذاتیــة سیـرة-

 المترشح قبل من المقدمة للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف-
  ، باإلدارة

 التي األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 ) المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام

 (.. تكوینیة دورات ، ندوات ، محاضرات ، ملتقیات في المشاركة
 یكون و المنشورات و البحوث و األعمال من نسخة اإلقتضاء وعند

 إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا
  . المترشح

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

 المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى   السادس الفصل
 لألنشطة تقییما (20) عشرین و (0) الصفر نبی یتراوح عدد إسناد
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي

   :  على باإلعتماد المناظرة

  ، العمل تنظیم-

  ، الخدمـة نوعیـة-

  ، البحوث و التأطیر و التكوین أعمال-

  ، علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السابع الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص

  ، المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح-

 ملفات تقییم و دراسة في إعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-
   المترشحین

  ، (20) عشرین و (0) صفر بین یتراوح مترشح كلل عدد إسناد-

         . ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة إقتراح-

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

 المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطي األقدمیة ھذه تساوت إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة
  . سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا حینالناج المترشحین قائمة تضبط  التاسـع الفصل
 المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من بإقتراح و البلدیة رئیس قبل من العمومیة اإلدارات لمھندسي
  . المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرارب یتعلق

 المشترك بالسلك (میكانیكیة ھندسة إختصاص)  رئیس مھنـدس
  2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي

  2020 أكتوبر 30في مؤرخ مساكن بلدیة رئیس من قـــــرار 
  رئیس مھنـدس رتبة إلى للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك (میكانیكیة ھندسة إختصاص)
  . 2020 سنة بعنوان مساكن بلدیة لفائدة العمومیة

   مساكــــن بلدیــــة رئیـــس إن

  ، الدستـــــور علـــى اإلطــــالع بعـــد

 سمبردی 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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر على و
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اإلدارات مھندسيل
 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر خاصة و تممتھ
  ، 2014 جوان

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 2020 أكتوبر 30 في المؤرخ مساكن بلدیـة رئیس رقرا على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق



  79عــــــدد   2020نوفمبر  13 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6032صفحــة 

 العمومیة اإلدرات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھنـدس رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

  ، 2018 جویلیة 03 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب محضر على و

  یلـــــــــــــــي مــــــــــــــــا ـــــــررقــــــــــــــــ

 28 الخمیس یوم لفائدتھا و مساكن ببلدیة یفتـح  : األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2021 جانفي

 العمومیة اإلدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیـس مھنـدس رتبة
  . 2020 سنة بعنوان

 خطة بــــ شغـورھا سد المراد الخطط عـدد حـدد : الثاني الفصـل
  . واحدة

 دیسمبر 28 اإلثنین یــوم التـرشحــات ختـــم یقــع : الثـالـث الفصـل
2020.  

  بلدیة رئیس
  علیة  دمحم

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

  النفیضة

 یتعلق 2020 أوت 26  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق نفیضةال بلدیة رئیس من بقرار

  المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 یتعلق  2020 أوت 27 في مؤرخ النفیضة بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 النفیضة بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام

  .2020 سنة بعنوان

  .النفیضة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

  بالبلدیات، والترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 أوت 27 في المؤرخ النفیضة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق

  .النفیضة بلدیة لفائدة  المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  یــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــرر

 02 األربعـاء یوم ولفائدتھا النفیضة ببلدیة تفتح :األول الفصل?
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 دیسمبر

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

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

 نوفمبر 02 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل?
2020 .  

  2020  أوت 27 : في النفیضة 

  بلدیة رئیس   
  حمودة  اللطیف عبد

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

  المھدیة

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةال بفتح بیتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري مستشاربالسلك متصرف
  المھدیة بلدیة

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار رفمتص
  المھدیة بلدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

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

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ
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 بلدیة بإحداث علقالمت 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/11/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

   یلـــي مـــا قـــرر

 23/12/2020 اإلربعاء یوم المھدیة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

 (06) بستة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصـــل
  خطط

  .23/11/2020 اإلثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع: 3الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  المھدیة

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  المھدیة بلدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

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

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ راألم وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ددـ84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/11/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .میةالعمو لإلدارات

   یلـــي مـــا قـــرر

  23/12/2020 اإلربعاء یوم المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

 (06) بستة شغورھا سد دالمرا الخطط عدد حدد  : 2 الفصـــل
  .خطط

  23/11/2 اإلثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف بةرت إلى للترقیةاإلستثنائیة
  2020 سنة المھدیةبعنوان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قـــــــــــرارمن
 للترقیةاإلستثنائیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
  2020 سنة المھدیةبعنوان بلدیة لفائدة
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  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام ضبطب المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  ،المھدیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ رئاسيال األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

   ـيیلــ مـــا قـــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــل
 لإلدارات تركالمش اإلداري متصرفبالسلك رتبة إلى اإلستثنائیة
 والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون العمومیة

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

 أعاله إلیھا المشار اإلستثنائیة للترقیة المناظرة تفتح: 3الفصـــل
 إلى بالنظر لراجعینا األعوان ولفائدة  المھدیة بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا ویضبط .سواھم دون المھدیة بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ•

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ•

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : 4 الفصـــل
  :تالیةال الوثائق وتشمل المھدیة لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب•

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

  اإلنتداب قرار من نسخة•

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة•

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة•

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح طلبم كل وجوبا یرفض : 5 الفصـــل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصـــل
 اللجنة ھذه وتتولى المھدیة بلدیة رئیس قرار بمقتضى أعاله

   :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین ةقائم وإقتراح الترشحات في النظر•
  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم•
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح•

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصـــل
   : التالیة سللمقایی طبقا للمناظرة المترشحین ملفات

  للمترشح العامة األقدمیة•

  للمترشح الرتبة في األقدمیة•

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتكم المقترح

 المناظرة في ھائیان المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــل
 لجنة من وبإقتراح المھدیة بلدیة رئیسة قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال: 10الفصـــل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان جمیع تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 11الفصـــل
  .المھدیة لبلدیة اإللكتروني والموقع

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة
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 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح بیتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فمتصر
  المھدیة

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  المھدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة توالجماعا

 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فريفی 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 04/11/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

   یلـــي مـــا قـــرر

 23/12/2020 اإلربعاء یوم المھدیة ببلدیة یفتح: ولاأل الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

 (03) بثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصـــل
  خطط

  23/11/2020 اإلثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع: 3الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیةاإلستثنائیة
  2020 سنة المھدیةبعنوان بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة یةبعنوانالمھد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة نألعوا العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــل
 لإلدارات المشترك اإلداري عامبالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون العمومیة

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

 أعاله إلیھا المشار اإلستثنائیة للترقیة المناظرة تفتح: 3الفصـــل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة  المھدیة بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا ویضبط .سواھم دون المھدیة ةبلدی

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ•

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ•

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : 4 الفصـــل
  :التالیة الوثائق وتشمل المھدیة لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  اإلستثنائیة یةللترق ترشح مطلب•

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

  اإلنتداب قرار من نسخة•

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة•

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة•

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصـــل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات

  اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصـــل
 اللجنة ھذه وتتولى المھدیة بلدیة رئیس قرار بمقتضى أعاله

   :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر•
  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم•
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح•

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصـــل
   : التالیة للمقاییس طبقا للمناظرة المترشحین ملفات

  للمترشح العامة األقدمیة•

  للمترشح الرتبة في األقدمیة•

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتكم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــل
 لجنة من وبإقتراح المھدیة بلدیة رئیسة قبل من أعاله إلیھا رالمشا

  .المناظرة

 طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال: 10الفصـــل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان جمیع تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات الرسمیة ریدةبالج القرار ھذا ینشر: 11 الفصـــل
  .المھدیة لبلدیة اإللكتروني والموقع

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح بیتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك عام متصرف
  المھدیة بلدیة

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  المھدیة بلدیة

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

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

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة سساتوالمؤ المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام طبضب المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،
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 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس ةبتسمی المتعلق 2020 سبتمبر

 04/11/2020 في المؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .العمومیة لإلدارات

   یلـــي مـــا قـــرر

 23/12/2020 اإلربعاء یوم لمھدیةا ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  .2020 سنة

 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصـــل
  .واحدة

  23/11/2020 اإلثنین یوم ترشحاتال قائمة ختم یقع: 3الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیةاإلستثنائیة
  2020 سنة المھدیةبعنوان بلدیة لفائدة میةالعمو لإلدارات المشترك

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 للترقیةاإلستثنائیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

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

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

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

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 بتمبرس

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

   یلـــي مـــا قـــرر

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــل
 المشترك اإلداري مستشاربالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون لمتصرفونا العمومیة لإلدارات

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

 أعاله إلیھا المشار اإلستثنائیة للترقیة المناظرة تفتح: 3الفصـــل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة  المھدیة بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا ویضبط .سواھم دون المھدیة بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ•

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ•

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم : 4 الفصـــل
  :التالیة الوثائق وتشمل المھدیة لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  ائیةاإلستثن للترقیة ترشح مطلب•

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

  اإلنتداب قرار من نسخة•

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة•

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة•

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : 5 الفصـــل
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون حاتالترش
  اإلرسال تاریخ
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 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصـــل
 اللجنة ھذه وتتولى المھدیة بلدیة رئیس قرار بمقتضى أعاله

   :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر•
  المناظرة في ةالمشارك

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم•
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح•

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصـــل
   : التالیة للمقاییس طبقا للمناظرة المترشحین ملفات

  ترشحللم العامة األقدمیة•

  للمترشح الرتبة في األقدمیة•

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصـــل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتكم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــل
 لجنة من وبإقتراح المھدیة بلدیة رئیسة قبل من الهأع إلیھا المشار

  .المناظرة

 طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال: 10الفصـــل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان جمیع تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات ةالرسمی بالجریدة القرار ھذا ینشر: 11الفصـــل
  .المھدیة لبلدیة اإللكتروني والموقع

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان المھدیة بلدیة لفائدة

 04/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قـــــــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان المھدیة یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون وعلى
 الدولة ألعوان عامال األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  المھدیة،

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد115عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة ـدد84عـ الرئاسي األمر وعلى
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

   یلـــي مـــا قـــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : 2 الفصـــل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون العمومیة اراتلإلد
 الرتبة ھذه في األقل على سنوات (4) أربع أقدمیة  فیھم والمتوفر

   .الترشحات ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار اإلستثنائیة للترقیة المناظرة تفتح : 3 الفصـــل
 إلى بالنظر ینالراجع األعوان ولفائدة  المھدیة بلدیة رئیس من بقرار
  : القرار ھذا ویضبط .سواھم دون المھدیة بلدیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ•

   المناظرة لجنة إجتماع تاریخ•
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 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم  : 4 الفصـــل
  :ةالتالی الوثائق وتشمل المھدیة لبلدیة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل

  اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب•

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

  اإلنتداب قرار من نسخة•

   الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة•

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة•

 تاریخ بعد یسجل ترشح بمطل كل وجوبا یرفض  : 5 الفصـــل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات ختم

  اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  : 6 الفصـــل
 اللجنة ھذه وتتولى المھدیة بلدیة رئیس قرار بمقتضى أعاله

   :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر•
  المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم•
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح•

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى  : 7 الفصـــل
   : التالیة سللمقایی طبقا للمناظرة المترشحین ملفات

  للمترشح العامة األقدمیة•

  للمترشح الرتبة في األقدمیة•

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : 8 الفصـــل
 األعوان في قائمة وإعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتكم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط  : 9 الفصـــل
 لجنة من وبإقتراح المھدیة بلدیة رئیسة قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

 طیلة واحدة مرة إال اإلستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال : 10 الفصـــل
 تمتعوا الذین المدمجین األعوان جمیع تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 ـلالفصــ
  .المھدیة لبلدیة اإللكتروني والموقع

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

  جبنیانة

 یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 بةرت إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  . العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط
 ببلدیة العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .جبنیانة

  بلدیة رئیس
   الوحیشي  الحافظ عبد

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

  شیحیة

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 العام للطریق الوقتي االشغال على الموظف المعلوم من جزئي بحط

  2020 سنة بعنوان االشھار على الموظف المعلوم و

  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 حلیةالم الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

  تممتھ أو نقحتھ

 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

  .استخالصھا

 المتعلق 06/04/1985 في المؤرخ 562 عدد األمر وعلى  
  .الشیحیة بلدیة باحداث

 و الكورونا أزمة تداعیات بسبب نالراھ االقتصادي الظرف على و
   التجاریة لألنشطة جزئي تعطل من عنھ انجر ما

 2020 لسنة الثالثة العادیة للدورة البلدي المجلس مداولة على و
   02/11/2020 في المنعقدة

  : یـلي مـا قـــررت
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 المعلوم من % 60 قدره جزئي تخفیض یمنح :األول الفصل
 على الموظف المعلوم و العام طریقبال الوقتي اإلشغال على الموظف
 و البلدیة بالمنطقة للعموم المفتوحة المحالت على المستوجب اإلشھار

  .2020 نوفمبر شھر موفى أقصاه أجل في ذلك

 مكلفان بالشیحیة البلدي القابض و للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل

  بلدیة رئیس
  اشدب  امیرة

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

  عیش سیدي

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق

              

 2020 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار
 لىا للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   "مستشار متصرف"رتبة

  .2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

     عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

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

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

 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 اكتوبر120

 22 يف المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

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

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة اإلحكام تطبیق بكیفیة والمتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ بضبط

 سیدي بلدیة رئیس الحاج بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  2018  جوان 27 في المؤرخ عیش

  .عیش سیدي بلدیة إطار قانون وعلى

  .2020 لسنة  عیش سیدي بلدیة میزانیة وعلى

  یلـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــا قــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 الفصل
 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا عیش سیدي

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 سیدي بلدیة الى بالنظر الراجعون لألعوان مستشار متصرف رتبة
 ھاتھ في األقل على أقدمیة سنوات (5)خمس فیھم والمتوفر عیش
  .الترشحات ختم تاریخ في وذلك الرتبة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 دون إلیھا بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و عیش سیدي بلدیة رئیس
  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط

  . واحدة خطة (01) : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  13/11/2020: الترشحات ختم تاریخ -

  16/11/2020.. : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن "مستشار متصرف " رتبة إلى

  : التالیة بالوثائق مصحوبة للبلدیة المركزي الضبط مكتب

 طریق عن یرسل المصاحب األنموذج حسب ترشح مطلب -
  .المناظرة نوع یتضمن اإلداري التسلسل

  .الخدمات في قائمة -

  .ذاتیة سیرة -

  .العمومیة الوظیفة في رباألم المعني انتداب قرار من نسخة -

  .الحالیة الرتبة في باألمر المعني تسمیة قرار من نسخة -

  .باألمر للمعني إداریة حالة ألخر الضابط قرار من نسخة -

 خالل التكوینیة والدورات الملتقیات في المشاركة شھائد من نسخة -
  .2019 و 2018 سنتي
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 خالل بھا مقا التي لألنشطة المترشح من أعدادي كشف تقریر -
  .السابقتین السنتین

  . التأدیبیة العقوبات في شھادة -

 أو الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .المطلوبة الوثائق كل على یحتوي ال

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى البلدیة رئیس من قرار بمقتضى "مستشار" رتبة

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات في النظر-
  .المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 في رتقری تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي األدارة رئیس یتولى
 فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة
  : على باإلعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم *

  الخدمة، نوعیة *

  والبحوث، والتأطیر التكوین أعمال *

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال *

  .(20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عددا المترشح إلى ویسند

 یتم جلسة بمحضر المترشحین ملفات تقییم مقایس تضبط :6 لفصلا
  : یلي كما المناظرة لجنة طرف من إمضائھ

  . للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي والمستوى الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو  المنظمین والرسلكة التكوین-
  والمواظبة السیرة"متصرف" رتبة في التسمیة

  .للمترشح المباشر الرئیس قبل من المسند ألتقییمي العدد-

 الملفات تقیم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولي :7 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا إلحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا اعلیھ المتحصل األعداد مجموع على وباالعتماد الجدارة
 األولویة تعطى األعداد نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :8 الفصل
 لجنة من وباقتراح عیش سیدي بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :9 لفصلا

      13/10/2020في عیش سیدي

  بلدیة رئیس 
  الحاج بن  نجیب

  

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

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  اللجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

           

 2020 أكتوبر 06في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة لمناظرة اللجنة بتركیبة یتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "مستشار متصرف"رتبة

  .2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

  عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

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

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

 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 اكتوبر120

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

  .بالبلدیات

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

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة والمتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط

 سیدي بلدیة رئیس الحاج بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  . 2018 جوان 27 في المؤرخ عیش
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  یلـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــا قــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :1الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  "مستشار متصرف"

 بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة
  :السادة من 06/10/2020 في المؤرخ عالهأ إلیھ مشار قرار

                              ( البلدیة رئیس ) الحاج بن نجیب*
  رئیس بصفة                                

         (قفصة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس) بالناصر نبیل*
  عضو بصفة                         

                   (اإلداریة الشؤون لجنة رئیسة) بوعالق رحمة*
  عضو بصفة                              

              (للبلدیات العامة الجامعة عام كاتب)عمایریة مكرم *
                       عضو بصفة                           

                      (اإلداریة بالشؤون مكلف) ذیبي وناس*    
           عضو بصفة                               

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2 الفصل
 أو للجنة الموكلة المھام بمختلف للقیامة وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  13/10/2020في عیش سیدي

  بلدیة رئیس
  الحاج بن  بنجی

  

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

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 

 2020 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار
 متصرف"رتبة إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "مستشار
  .2020 سنة بعنوان عیش سیدي

  عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 عدد المرسوم وخاصة تتممھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى
  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 ریلأف 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 اكتوبر120

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 والترسیم االنتداب لیاتوا صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات

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

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة والمتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ بضبط

 سیدي بلدیة رئیس الحاج بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  .2018  جوان 27 في المؤرخ عیش

  .2020 لسنة عیش سیدي لبلدیة اإلطاري القانون وعلى

  .2020 لسنة عیش سیدي بلدیة میزانیة وعلى

 مناظرة فتح یتعلق09/10/2020في مؤرخ19ددع قرار وعلى
  .مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

 تنظیم بكیفیة یتعلق09/10/2020في مؤرخ.20عدد قرار وعلى
  .مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 الخطط بضبط یتعلق09/10/2020في مؤرخ21عدد قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة بالمناظرة شغورھا سد المراد

  .مستشار متصرف

  :یلـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــا قــــــــــرر

 09/10/2020 یوم ولفائدتھا عیش سیدي ببلدیة یفتح :1 الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة من الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا بالسلك "مستشار متصرف"
  .2020 سنة بعنوان

 خطة (01) :بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
  واحدة

 نوفمبر 13 لـ الموافق الجمعة یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل
2020  

   13/10/2020في عیش سیدي

  بلدیة رئیس   
  الحاج بن  نجیب
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------------------  

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   سنةل 24 عدد قرار
  الخطط بضبط یتعلق بقرار یتعلق

                                                                
 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار  

 داخلیة لمناظرة شغورھا سد المراد الخطط بضبط یتعلق 2020
 اإلداري بالسلك "مستشار متصرف"رتبة الى للترقیة بالملفات
 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

  عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

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

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

 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2012 اكتوبر120

 22 في المؤرخ 2019 لستة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 و والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 رسما

  .بالبلدیات الترسیم

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

 06/10/2020 في المؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط علقالمت

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

  .2020 لسنة عیش سیدي لبلدیة اإلطاري القانون وعلى

  .2020 لسنة عیش سیدي بلدیة میزانیة وعلى

 سیدي بلدیة رئیس الحاج بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  . 2018 جوان 27 في المؤرخ عیش

 مناظرة فتح یتعلق09/10/2020في مؤرخ 19عدد قرار وعلى
  .مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

 تنظیم بكیفیة یتعلق09/10/2020 في مؤرخ20عدد قرار وعلى
  .مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  :یلــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــا ــــــــررقـ

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل
    2020  سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  : التالي النحو على عیش سیدي بلدیة لفائدة 

  :العمومیة تلالدارا المشترك االداري للسلك بالنسبة /1

 بالملفاتطرق الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد
  الرتبة2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط التسدیدعدد

  .باالختبار الترقیة طریق عن - 01%10

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن -%90

01  

  مستشار متصرف

   13/10/2020في عیش سیدي

  بلدیة رئیس
  الحاج بن  نجیب

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

  میدون جربة

  

 یتعلق 2019 جانفي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
  میدون بدرة دمحم بنھج الصحي المركب إستعمال بمعلوم

 اإلطالع بعد  میدون، جربة بلدیة رئیس إن       قــــــــــــــرار
 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على

 المحلیة الجبایـة مجلـة على و المحلیة، لجماعاتا بمجلة المتعلق
 3 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانـــون بمقتضى الصادرة

 ،و الالحقة بالنصوص إتمامھا و تنقیحھــا تم كما ، 1997 فیفري
 1985 أفریل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572 عدد األمر على

 805 عدد األمر على ،و میــدون جربـــة بلدیــة بإحداث المتعـلق
 بضبط المتعـلق و 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة

 على ،و استخالصھا في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة
 النیابیة للمدة میدون جربة لبلدیة البلدي المجلس تركیز محضر

 المجلس محضر على ،و 2018 جوان 27 بتاریخ 2018-2023
 أوت 04 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ يف میدون جربة لبلدیة البلدي

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة على ،و 2018
 ما ،قــــــــــــرر 2018 دیسمبر 29 بتاریخ 2018 لسنة

 الكائن الصحي المركب استعمال معلوم حدد : األول یلــــــــــیالفصل
 للتبول بالنسبة یممل 400•: التالي النحو على بمیدون بدرة دمحم بنھج

(urinoirs).•800 للمراحیض بالنسبة  ملیم (wc).الفصل 
 2006 نوفمبر 30 في المؤرخ البلدي بالقرار العمل یلغى : الثاني
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 الكاتب : الثالث الفصل ،  2007 جانفي 03 في علیھ المصادق و
 یخصھ فیما كل مكلفان للمالیة قابضھا و میدون جربة لبلدیة العام
   القرار، ھذا بتنفیذ

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 على الموظف العام للطریق الوقتي األشغال معلوم في بالترفیع
  األكشاك

  قــــــــرار

    میدون، جربة بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 11 عدد القانـــون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایـة مجلـة على و
 و تنقیحھــا تم كما ، 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة

  ، الالحقة بالنصوص إتمامھا

 1985 أفریل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572 عدد األمر على و
  ، میــدون جربـــة بلدیــة بإحداث المتعـلق

 فیفري 19 في المؤرخ 2007 لسنة 362 عدد األمر على و
 لزمة و الوقتي اإلشغال صیغ و شروط بضبط المتعلق و 2007

  .البلدي العمومي الملك في العمومي المرفق

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر على و
 للجماعات مرخصال المعالیم تعریفة بضبط المتعـلق و 2016

  ، استخالصھا في المحلیة

 أوت 10 في المؤرخ 40/2016 عدد البلدي القرار على و
 جربة لبلدیة المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  ، استخالصھا في میدون

 للمدة میدون جربة لبلدیة البلدي المجلس تركیز محضر على و
  ، 2018 جوان 27 بتاریخ 2023-2018 النیابیة

 جلستھ في میدون جربة لبلدیة البلدي المجلس محضر على و
  ، 2018 أوت 04 بتاریخ اإلستثنائیة

 2020 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة على و
  ، 2020 جویلیة 28 بتاریخ

  یلــــــــــي ما قــــــــــــرر

 العام للطریق الوقتي اإلشغال معلوم في الترفیع یقع : األول الفصل
 حسب میدون بجربة البلدیة المنطقة بكامل األكشاك على الموظف
  : التالیة التعریفة

    .الیوم في المربع المتر عن واحد دینار  -    

 و المبرمة اإلتفاقیات و التراخیص جمیع مراجعة تقع : الثاني الفصل
   ، 2021 جانفي 01 من بدایة باألكشاك المتعلقة

 للمالیة قابضھا و میدون جربة لبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
   القرار، ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد

  

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

 یتعلق 2020 جانفي 24  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  بمیدون التفصیل سوق بمبنى السیارات مأوى إستغالل بمعلوم

  رقــــــــــــــرا

    میدون، جربة بلدیة رئیس إن

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 11 عدد القانـــون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایـة مجلـة على و
 و تنقیحھــا تم كما ، 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة

  ، الالحقة بالنصوص إتمامھا

 1985 أفریل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572 عدد األمر على و
  ، میــدون جربـــة بلدیــة بإحداث المتعـلق

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر على و
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعـلق و 2016

  ، استخالصھا في المحلیة

 للمدة میدون جربة لبلدیة ديالبل المجلس تركیز محضر على و
  ، 2018 جوان 27 بتاریخ 2023-2018 النیابیة

 جلستھ في میدون جربة لبلدیة البلدي المجلس محضر على و
  ، 2018 أوت 04 بتاریخ اإلستثنائیة

 لسنة الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة على و
  ، 2018 دیسمبر 29 بتاریخ 2018

  یلــــــــــي ام قــــــــــــرر

 بالطابق الكائن السیارات مأوى استغالل معلوم حدد : األول الفصل
 بساحة المتواجد المأوى و بمیــدون التفصیـل سـوق لمبنى السفـلـي

  : التالي النحو على كارنون موقیو

  .الیوم في العربة عن دینار 1,000•

  .الیوم من جزء في العربة عن دینار 0,500•

  .الشھري لإلشتراك ردینا 20,000•
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 160/2000 عدد البلدي بالقرار العمل یلغى : الثاني الفصل
 مارس 31 في علیھ المصادق و 2000 مارس 07 في المؤرخ

2000 ،   

 للمالیة قابضھا و میدون جربة لبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
   القرار، ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

                                                     

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد

  

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

 یتعلق 2020 أوت 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  العامة النظافة و الصحة حفظ تراتیب لمخالفة الخطایا قیمة بتحدید

  قــــــــــــــرار

    میدون، جربة بلدیة رئیس إن       

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد قانونال على اإلطالع بعد
   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 11 عدد القانـــون بمقتضى الصادرة المحلیة الجبایـة مجلـة على و
 و تنقیحھــا تم كما ، 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة

  ، الالحقة بالنصوص إتمامھا

 2016 أفریل 5 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون على و
 للجماعات الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق و

  ، منھ مكرر 10 الفصل خاصة و المحلیة

 1985 أفریل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572 عدد األمر على و
  ، میــدون جربـــة بلدیــة بإحداث المتعـلق

 لمدةل میدون جربة لبلدیة البلدي المجلس تركیز محضر على و
  ، 2018 جوان 27 بتاریخ 2023-2018 النیابیة

 جلستھ في میدون جربة لبلدیة البلدي المجلس محضر على و
  ، 2018 أوت 04 بتاریخ اإلستثنائیة

 2020 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة على و
  ، 2020 جویلیة 28 بتاریخ

  یلــــــــــي ما قــــــــــــرر

 الصحة حفظ تراتیب لمخالفة الخطایا قیمة تحدید تم : األول الفصل
  : الموالي الجدول بیانات حسب العامة النظافة و

  الجنحة:الخطیة مقدار

 المنزلیة للفضالت المشابھة للفضالت العشوائي داإللقاء 1000
 لممارسة المعدة والمحالت والمنشآت المؤسسات من والمتأتیة

 ال أوعیة في وضعھا أو السیاحیة أو فیةالحر أو التجاریة األنشطة
   الجماعة قبل من المحددة للمواصفات تستجیب

  لھا المخصصة غیر األماكن في أو المعنیة المحلیة

 جراء من العمومیة الساحات أو الطرقات أو األرصفة دتلویث 300
 األنشطة لممارسة المعدة المحالت من المستعملة المیاه تصریف
  اإلداریة أو للسكنى المعدة أو یةالحرف أو التجاریة

 مختلف ھیاكل أو بھا االنتفاع زال معدات أو أثاث دترك 300
 الحدائق أو بالساحات أو بالطرقات أو باألرصفة النقل وسائل

  والشواطئ المیاه بمجاري أو المبنیة غیر باألراضي أو العمومیة

 ھاحجم كان مھما والحدائق البناء وفضالت األتربة دإلقاء 500
  المعنیة المحلیة الجماعة قبل من لھا المخصصة غیر باألماكن

 الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت أو الحاویات دإتالف 500
  .العمومیة األماكن في

 مما السكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة الحیوانات دتربیة 300
 أو العموم أو األجوار راحة إزعاج و الحشرات تكاثر في یتسبب
 المساحة أھمیة و الحیوانات عدد ذلك في یراعى و .بھم راراإلض

  .البیئي الوضع على تأثیرھا و المستغلة

 المحالت داخل للغرض مھیأة حاویات تخصیص دعدم 300
  وغیرھا والنزل والمطاعم كالمقاھي للعموم المفتوحة

 المنتزھات أو الحدائق داخل المزروعة المساحات دإستعمال 300
 غیره أو صناعي أو تجاري لنشاط الخضراء لمناطقا أو العمومیة

  المزروعات وإتالف حرق في التسبب أو ترخیص دون

 الجمالیة على للمحافظة الالزمة التدابیر احترام دعدم 300
 الساحات و بالشوارع البناء تراتیب و البیئیة و العمرانیة و الحضریة

  .الخاصة و العمومیة الفضاءات و

 للمالیة قابضھا و میدون جربة لبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل   
 بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون بمیدون البیئیة الشرطة مكتب رئیس و

   القرار، ھذا

  بلدیة رئیس
  الحجام  لسعد

  

  


