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  الـجریدة الــرســمیة
  للــجماعــات المــحــلیة

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 تونس
 السیارات وقوف بمعلوم یتعلق  بقـرار یتعلق 2020 جوان 10  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 ..…………………………………العام الطریق على محددة زمنیة ولمدة  بمقابل المرخصة باألماكن
 بمستودعات والحجز بالرفع یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 10  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 البلدیة وللتراتیب السیارات بوقوف المتعلقة الطرقات مجلة ألحكام المخالفة السیاحیة للسیارات البلدي الحجز
 ……………………………………………………………تونس بمدینة المجال لھذا المنظمة

 فوشانة
 توفیق الرائد الشھید ساحة باسم حدیقة بتسمیة یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ………………………………………………………………………………المیساوي
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ………………………………………………………فوشانة ببلدیة مستشار متصرف رتبة الى

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ..……………………………………………………………فوشانة ببلدیة متصرف رتبة الى

 فوشانة ببلدیة القارة لللجان الجزئي بالتحویر یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
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 قربص
 یتعلق 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 الترقیة إطار في بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط
 .........................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري للسلك اإلستثنائیة

 یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 ..........................................................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى نائیةاإلستث للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ..........................................................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة رةمناظ بفتح

 ...................................................................................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة
 یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 رنوفمب 2  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ...................................................................................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة
 یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة لجنة بتركیبة
 .......................................................................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 المشترك دارياإل بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة  المناظرة لجنة بتركیبة

 .......................................................................2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 بنزرت

 .................................................بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 .................................................بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 2 ددع قرار

 سلیانة
 المعالیم تعریفة بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ...............................................................................................استخالصھا في سلیانة لبلدیة المرخص
 بوزید سیدي

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلــق بفرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 ........................................ ..................................................................رئیس تقني رتبة إلى  للترقیة

 الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 ...........................................................بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد
 الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 ...........................................................بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا سد المراد
 الكبرى القلعة

 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في خمؤر 2020   لسنة 73 عدد قرار
 بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى بالملفات

 ................................................................................................................................2020 سنة
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد قرار

 بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف إلىرتبة االستثنائیة
 ................................................................................................................................2020 سنة

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد قرار
 بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة االستثنائیةإلى

 ................................................................................................................................2020 سنة
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 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار
 ....................................................................................2020 سنة بعنوان   مستشار متصرف رتبة
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد قرار

 بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 ................................................................................................................................2020 سنة

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد قرار
 بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 ................................................................................................................................2020 سنة
 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 80 عدد قرار

 بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى بالملفات
 ................................................................................................................................2020 سنة

 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 81 عدد قرار
 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى بالملفات
2020...................................................................................................................................... 

 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020 لسنة 82 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة فائدةل العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 83 عدد قرار
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان  متصرف رتبة
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6 في مؤرخ 2020 لسنة 85 عدد قرار

 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف إلىرتبة االستثنائیة
2020...................................................................................................................................... 

 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 86 عدد قرار
 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

2020..................................................................................................................................... 
 الستثنائیةا  للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 87 عدد قرار

 ...........................................................................................2020 سنة بعنوان عام متصرف إلىرتبة
 إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 88 عدد قرار
 .......................................................................................2020 سنة بعنوان   رئیس متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 90 عدد قرار
 ..........................................................................................2020 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 91 عدد قرار

 الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات
 ......................................................................................................................2020 سنة نبعنوا
 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 92 عدد قرار

 الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس مستشار متصرف رتبة إلى بالملفات
 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 93 عدد قرار
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان  متصرف رتبة

 جمال
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 ...................2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ...............2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 .................جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
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 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 .................جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات

 من العملة من عدد لترقیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ........................................................2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة مباشرة أعلى نفص إلى صنف
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020 لسنة 12 عدد قرار

 .........جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 لفائدة واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 ..................................................................................................................................جمال بلدیة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ...............................2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك بالسلك أول تقني رتبة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ......................الجم بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020 لسنة 16 عدد قرار
 ......2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020 لسنة 17 عدد قرار
 ......جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 إلى رقیةللت بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بعنوان جمال بلدیة لفائدة واألرشیف الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في مستشار متصرف رتبة
 .................................................................................................................................2020 سنة

 الجم
 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 10 ددع قرار

 .............................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ......................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى

 الدایر ساقیة
 ناظرةالم تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

  ...................................العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات الخارجیة
 الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 ......................"مدنیة ھندسة" اختصاص العمومیة إلداراتل  المشترك التقني بالسلك تقني النتداب باالختبارات
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 ..............................العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب باالختبارات الخارجیة
 الخارجیة المناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

 ....................صناعیة ھندسة" العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب باالختبارات
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 .............................العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب النتداب باالختبارات الخارجیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 ........."مدنیة ھندسة" اختصاص العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك تقني النتداب اراتباالختب الخارجیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 ...................................ةالعمومی لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات الخارجیة
 الخارجیة المناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

  .........................................العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب النتداب باالختبارات
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 الزیت ساقیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ..............................................................................................2020 سنة بعنوان أول تقني رتبة الى

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 لةجوی 16  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 ..................................................................................................... .........مساعد متصرف رتبة الى

 رتبة الى للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان تقني مساعد

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة فاتبالمل الداخلیة

 ساقیة ببلدیة وتنسیق أزمة خلیة باحداث یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020 لسنة 36 عدد قرار
 ........................................................................................................................................الزیت

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار.
 .......................................................................2020 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة الى  االستثنائیة

 للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 ......................................................................2020 سنة بعنوان مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 .................البلدیات لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة متنظی كیفیة بقرارضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 .................البلدیات لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 ..........البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك زيمرك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ببضبط یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 .....................یاتالبلد لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنیي  بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

 بالملفــــات داخلیة مناظرة فتــح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 ........................................العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك  رئیس مھندس رتبـة الى للترقیــــة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 ..................................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبـــة الى

 بالملفــــات داخلیة ةمناظر فتــح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 .............العمومیة لإلدارات المعماریین للمھندسین المشترك بالسلك  رئیس معماري مھندس رتبـة الى للترقیــــة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 ............................2020 سنة بعنوان االعالمیة تقنیي و لمحللي المشترك بالسلك  مركزي محلل رتبـــة الى

 جبنیانة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 .................2020 سنة عنوانب جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 .........................2020 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 .........2020 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
 إلى للترقیة فاتبالمل داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ............2020 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ...........2020 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة داراتاإل لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  ..................2020 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة

  

 
6156 

 
6157 

 
6158 

 
6158 

 
6159 

 
6160 

 
6161 

 
6161 

 
6162 

 
6163 

 
6165 

 
6166 

 
6167 

 
6167 

 
6168 

 
 

6168 
 

6169 
 

6169 
 

6169 
 

6169 
 

6169 



  80عــــــدد   2020نوفمبر  17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6096صفحــة 

 شیحیة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

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

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة  العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف  رتبة إلى االستثنائیة

 ...............................................................................................................................2020  سنة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف  رتبة إلى االستثنائیة
 ..............................................................................................................................2020  سنة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف  رتبة إلى االستثنائیة

 ...............................................................................................................................2020  سنة
 بالعابد علي سیدي - الناظور

 .....................................البلدیة اسم بتغییر یتعلق 2018 أوت 26  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
 السند

-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق  10-2020

 ...................................................................................2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة
-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 تقني ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة لقیتع  10-2020
 ...................................................................2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في

-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 في تقني ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق  10-2020

 ........................................................................2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة
 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 استقبال عون  رتبة في 04 و 03 لالصناف المنتمین العملة الدماج  مھني  امتحان بفتح یتعلق 30/10/2020

 ..................................................................السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك
 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقـــــرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفثح یتعلق  30-10-2020
 ......................................................................................السند بلدیة لفائدة العمومیة داراتلال المشترك

 الشؤون وزیر من  قــــــــــرار بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة   بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق    30/10/2020 في مؤرخ والبیئة المحلیة

 ...............2020 سنة بعنوان  السند بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقـــرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة یتعلق  30-10-2020
 ..................................................................السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 رتبة في 07 و 06 و 05 لالصناف المنتمین العملة الدماج  مھني  امتحان بفتح یتعلق  30-10-2020

 ...............................................السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب
 حول 30/10/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك  إدارة مستكتب رتبة في المنتمین  العملة إلدماج المھني اإلمتحان برنامج تنظیم كیفیة

 .................................................................................................السند بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
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 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة یتعلق  30-10-2020

 .............................................................2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني
 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 في تقني ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات ارجیةالخ المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق  30-10-2020
 .........................................................................2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة

 القصر
 ............2019 لسنة یةالمیزان ختم بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

2020 سنة بعنوان المیزانیة في بالترفیع یتعلق 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020 لسنة 33 عدد مداوالت

 
 

6182 
 
 

6185 
 

6186 
6186 



  80عــــــدد   2020نوفمبر  17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6098صفحــة 

        القــــرارات
  

  

  المحلیة الجماعات
  

  تونس

 یتعلق 2020 جوان 10  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
  بلبمقا المرخصة باألماكن السیارات وقوف بمعلوم یتعلق  بقـرار
  العام الطریق على محددة زمنیة ولمدة

              اإلطالع بعـــد المدینة، شیخة تونس، بلدیة رئیسة إن
 بلدیة بإحداث القاضي 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على

 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى . تونس
 جمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلـــــق 1997 فیفري

 لسنة 71 عدد القانون وعلى ، تممتھ أو نقحتھ التي النصوص
 مجلة بإصدار المتعلـق 1999 جویلیة 26 في المؤرخ 1999
 ماي 09 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى الطرقات،
 في المؤرخ األمر وعلى  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 جمیع وعلى تونس بمدینة جوالنال بتنظیم المتعلق 1950 ماي 31
 لسنة 151 عدد األمر وعلى  تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص
 العامة بالقواعد والمتعلق 2000 جانفي 24 في المؤرخ 2000
 البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى          بالطرقات، للجوالن

 لجنة رأي وعلى.2018 جویلیة 03 بتاریخ المنعقدة جلستھ في
 11 بتاریخ المنعقدة التصرف ومتابعة  واإلقتصادیة الیةالم الشؤون
 الثانیة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى 2020 فیفري

         .2020 ماي 29 بتاریخ المنعقدة بالجلسة 2020 لسنة
 المرخص الوقوف معلوم حدد :األول یلیالفصل  ما  قــــــــــــّرر

 / ملیم 1100 بـ العام الطریق على  محددة زمنیة ولمدة بمقابل
 العمل یبقى :الثاني الفصل.(األدءات جمیع باحتساب معلوم) الساعة
 بأماكن بھا المسموح الوقوف لفترة بالنسبة ذاتھا بالتراتیب جاري

 وفقا العام الطریق على محددة زمنیة ولمدة بمقابل المرخص الوقوف
 ألغي :الثالث لفصلا.بساعة والدنیا بساعتین القصوى ك یلي لما

 معلوم بتحدید المتعلق 2019/ 04/16 في المؤرخ البلدي القرار
 البلدیة العامالوكالة الطریق على وبمقابل المؤقت السیارات وقوف

 جملة باتخاذ نفقتھم وعلى مكلفون المستلزمة والشركات للتصرف
 الزرقاء بالمناطق القرار ھذا لتطبیق الالزمة الفنیة اإلجراءات

 المروریة) القانونیة العالمات وضع]   منھا لكل بالنظر اجعةالر
 تحت وذلك; [ ( ... الالزمة، االستغالل ألیات برمجة ،(واإلرشاد

 مركز ورئیس للبلدیة العام الكاتب :الرابع الفصل.تونس بلدیة إشراف
 ھذا بتنفیذ یخصھ ما في كل مكلفان النفوذ بمرجع البلدیة الشرطة

   جوان  11 : في القرارتونس

  بلدیة رئیس
  الرحیم عبد بن  سعاد

  

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

 یتعلق 2020 جوان 10  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 للسیارات البلدي الحجز بمستودعات والحجز بالرفع یتعلق بقرار

 السیارات بوقوف المتعلقة الطرقات مجلة ألحكام المخالفة السیاحیة
  تونس بمدینة المجال لھذا مةالمنظ البلدیة وللتراتیب

  اإلطالع بعـــد المدینة، شیخة تونس، بلدیة رئیسة إن

 بلدیة بإحداث القاضي 1858 أوت 30 في المؤرخ األمر على
  . تونس

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى 
 جمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلـــــق 1997
  ، تممتھ أو حتھنق التي النصوص

 جویلیة 26 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون وعلى 
  الطرقات، مجلة بإصدار المتعلـق 1999

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

 الجوالن بتنظیم المتعلق 1950 ماي 31 في المؤرخ األمر وعلى 
   تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع ىوعل تونس بمدینة

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 151 عدد األمر وعلى 
  بالطرقات، للجوالن العامة بالقواعد والمتعلق 2000

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 153 عدد األمر وعلى 
 مجلة ألحكام العادیة المخالفات قائمة بضبط والمتعلق 2000
  علیھا، المطبقة الخطایا ومقادیر طبیقیةالت ونصوصھا الطرقات

 فیفري 15 في المؤرخ 2010 لسنة 262 عدد األمر وعلى
 مجلة ألحكام العادیة المخالفات قائمة بضبط والمتعلق 2010
  علیھا، المطبقة الخطایا ومقادیر التطبیقیة ونصوصھا الطرقات

 03 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
  .2018 جویلیة

 التصرف ومتابعة  واإلقتصادیة المالیة الشؤون لجنة رأي وعلى
   2020 فیفري 11 بتاریخ المنعقدة

 2020 لسنة الثانیة العادیة  دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى
  .2020 ماي 29 بتاریخ المنعقدة بالجلسة

  یلي  ما  قــــــــــــّرر  
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 وقوف حالة في  ?عربة كل لحجزوا الرفع تستوجب :األول الفصل
   یلك لما وفقا تونس، بمدینة العام الطریق على محجر

 على الوقوف بھ ممنوع بمكان أو رصیف على راسیة عربة كل - 
  .البلدیة للتراتیب أو الطرقات مجلة ألحكام طبقا وذلك الطریق،

 المرخص الوقوف بأماكن الوقوف تراتیب لمخالفة مكبلة عربة كل -
 مضي بعد وضعیتھا تسویة یتم لم إذا العام، الطریق على بمقابل
  .تكبیلھا من ساعة نصف

 تسویة یتم لم إذا (أحمر كبال) محجر لوقوف مكبلة عربة كل -
  .الیوم من المسائیة الحصة نھایة في وضعیتھا

 ( األداءات جمیع باحتساب) الیومیة التعریفة ضبطت :الثاني الفصل
 مصاریف وكذلك تونس بمدینة البلدي الحجز بمستودعات لإلیواء
  :یلي لما وفقا الخفیفة، للسیارات بالنسبة واإلیداع، والنقل الرفع

 لإلیواء الیومي المعلوم(ت.د) واإلیداع والنقل الرفع معلوم
  (ت.د) األول الیوم في الجملي المعلوم(ت.د)

400545  

 اتبمستودع والمؤمنة المودعة السیارات على التعریفة ھذه وتنطبق
  .المختصة العمومیة السلط قبل من الحجز

 البعثات وسیارات اإلسعاف سیارات اإلجراء ھذا من تعفى
  الدبلوماسیة

 صاحبھا إلى المودعة أو المرفوعة السیارة ترجع ال :الثالث الفصل
 الحجز بمستودع واإلیواء واإلیداع والنقل الرفع معلوم دفع بعد إال

 ھذا إلى ویضاف األول للیوم لنسبةبا وذلك المخالفة ومبلغ البلدي
 للتعریفة تطبیقا وذلك الموالیة لألیام بالنسبة اإلیواء معلوم المبلغ

 خروج بطاقة على بناء السیارات وتسترجع ) أعاله المبینة الیومیة
  .(بالمحجوز المتعلقة البیانات جمیع على بھا التنصیص یتم

 للسیارات نسبةبال الكبال معلوم المعالیم ھذه جملة إلى یضاف
 تراتیب لمخالفة تكبیلھا تم سواء بنوعیھا، تكبیلھا بعد المرفوعة

  .محجر لوقوف أو بمقابل المرخص الوقوف بأماكن  الوقوف

 السیاحیة السیارات وحجز برفع المتعلقة األحكام تلغى :الرابع الفصل
 علیھا المنصوص العام، الطریق على الوقوف لتراتیب المخالفة
  16/04/2019 في المؤرخ بلديال بالقرار

   : في تونس

  بلدیة ئیسر    
  الرحیم عبد بن  سعاد

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

  فوشانة

 یتعلق 2020 سبتمبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  المیساوي توفیق الرائد الشھید ساحة باسم حدیقة بتسمیة

 القانون     :على اطالعھ بعد فوشانة بلدیة رئیس إن             
 المتعلق 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي

 1994 لسنة 122 عدد القانون وعلى المحلیة، الجماعات بمجلة
 التھیئة مجلة بإصدار المتعلق 1994 نوفمبر 28 في المؤرخ
 تممتھ، أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى والتعمیر  الترابیة
 نوفمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنة 3014 عدد األمر وعلى

 لمنطقة العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة  المتعلق2007
 في المؤرخ 2016 لسنة  600 عدد واألمر     المغیرة، -فوشانة
 األمر وعلى      فوشانة، بلدیة بإحداث المتعلق 2016 ماي 26

 2018 جوان 18 في المؤرخ 2018 لسنة 547 عدد الحكومي
 بن والیة من فوشانة  لبلدیة الترابیة حدودال بضبط المتعلق

 بتاریخ بفوشانة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر عروس،وعلى
 في المنعقد بفوشانة البلدي المجلس مداولة وعلى ،2018 جوان 28

 قرر .2020 سبتمبر 06 بتاریخ 2020 لسنة الثالثة العادیة دورتھ
 توفیق الرائد الشھید حةسا " تسمیة تطلق :األول یـلـــیالفصل مــــا

 شارع مستوى على المستقبل  بحي الكائنة الحدیقة على "المیساوي
 الفصل.بتونس الوطن شھداء لذكرى تخلیدا فوشانة ببلدیة قرطاج
  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف بالبلدیة العام الكاتب :الثاني

  بلدیة رئیس
  شریمة بن  نورالدین

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   سنةل 10 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق

  فوشانة ببلدیة مستشار

 بفتح یتعلق 2020اكتوبر 14 في مؤرخ فوشانة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك مستشار
  .2020 سنة بعنوان فوشانة

  فوشانة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األســــــــاسي القـــــــانون على و
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

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

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
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 في المــــــؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2012 أكتوبر 10

 ماي 26  في المؤرخ 2016 لسنـة 600 عـدد األمـر وعلى     
  .فوشانة بلدیة بإحداث متعلقال 2016

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضاءھا و الحكومة رئس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

 2020 أكتوبر 13في المؤرخ فوشانة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :ليی مــــا قــــــرر

 2020 دیسمبر 16 یوم ولفائدتھا فوشانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

 واحدة ــخطةبــــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل
  .2020 نوفمبر 16   یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل 

  بلدیة رئیس  
  شریمة بن  نورالدین

  

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

 2020 أكتوبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة بمناظرة یتعلق
  فوشانة ببلدیة

 بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 14 في مؤرخ فوشانة یةبلد رئیس من
 بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان فوشانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  فوشانة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

 المـــــؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ـــاسياألســـــ القـــــــانون على و
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

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

 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة
 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي وصالنص

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

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

 في المــــــؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد ألمرا خاصة و تممتھ
  .2012 أكتوبر 10

 ماي 26  في المؤرخ 2016 لسنـة 600 عـدد األمـر وعلى
  .فوشانة بلدیة بإحداث المتعلق 2016

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

  .البلدیاتب الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر على
  .أعضاءھا و الحكومة رئس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

 2020 أكتوبر 13 في المؤرخ فوشانة بلدیة رئیس قرار على و
 ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلي مــــا قــــــرر

 دیسمبر 16 یوم لفائدتھا و فوشانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

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

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

  .2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس   
  شریمة بن  نورالدین
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------------------  

 یتعلق 2020 بتمبرس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  فوشانة ببلدیة القارة لللجان الجزئي بالتحویر

  :على اطالعھ بعد فوشانة بلدیة رئیس إن

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

  منھ، 210 الفصل وخاصة 

 2018 أوت 23 في المؤرخ 2018 لسنة 744 عدد األمر وعلى
  البلدیة، للمجالس النموذجي الداخلي بالنظام المتعلق

 ماي 26 في المؤرخ 2016  لسنة  600 عدد األمر وعلى
  فوشانة، بلدیة بإحداث المتعلق 2016

 28 بتاریخ بفوشانة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  ،2018 جوان

 بإعادة المتعلق 2019 جانفي 25 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  القارة، البلدیة اللجان كیلتش

 الثالثة العادیة  دورتھ في المنعقد البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
  . 2020 سبتمبر 06 بتاریخ

 حول الحاضرین البلدي المجلس أعضاء السادة بین التوافق تم وحیث
  .بھا جزئي تحویر وإجراء اللجان ببعض الشغورات سد

  یـلـــي مــــا قرر

 على القارة  البلدیة باللجان جزئي تحویر إجراء میت  :األول الفصل
  اإلبقاء مع األعضاء تركیبة مستوى

 2019 جانفي 25 بتاریخ علیھا المصادق لجان عشرة عدد على 
  :التالي النحو على

 وإسداء اإلداریة الشؤون للجنة رئیسا حمیدان بن رفیق السید تعیین-
  لالمستقی النمري مفتاح السید من بدال الخدمات

 وإسداء اإلداریة الشؤون للجنة مقررا الریاحي نسرین السیدة تعیین-
  المستقیلة النصراوي حنان السیدة من بدال الخدمات

 والشغل اإلجتماعیة الشؤون للجنة رئیسة الغول وفاء السیدة تعیین-
  بدال اإلعاقة وحاملي السند وفاقدي

 من عفائھإ في رغبتھ عن رسمیا عبر الذي الماجري جلول  سید من
  .اللجنة ترأس

  :التصرف ومتابعة واإلقتصادیة المالیة الشؤون لجنة بخصوص•

 من بدال للجنة مقررا الطرابلسي شكري السید تعیین على اإلتفاق-
  .باللجنة عضو بصفة األخیرة وإكتفاء عزیزي نزھة السیدة

  :والبیئة والصّحة النظافة لجنة بخصوص•

 من بدال باللجنة عضوا األحمدي حمادي السید تعیین على اإلتفاق-
  .النصراوي حنان السیدة

 الفرص وتكافؤ والمساواة واألسرة المرأة شؤون لجنة بخصوص•
  :الجنسین بین

 السیدة من بدال للجنة مقررا األسود مریم السیدة تعیین على اإلتفاق -
 بدال اللجنة لتركیبة الریاحي نسرین السیدة إضافة مع األبیض أسمة

  .األبیض أسماء ةالسید من

  :والتقییم والتواصل اإلعالم لجنة بخصوص•

 من بدال  باللجنة عضوا الجالصي صھیب السید تعیین على اإلتفاق-
  .النصراوي حنان السیدة

  :والریاضة والشباب الطفولة لجنة بخصوص•

  .اللجنة لتركیبة األحمدي حمادي السید إضافة على اإلتفاق-

 وحاملي السند وفاقدي والشغل عیةاإلجتما الشؤون لجنة بخصوص•
  :اإلعاقة

 األسود مریم بالسیدة النصراوي حنان السیدة تعویض على اإلتفاق -
 السید وتعیین الریاحي، نسرین بالسیدة النمري مفتاح السید وتعویض

  .للجنة مقررا حمیدان بن رفیق

 صلب القارة البلدیة للجان النھائیة التركیبة تكون :الثاني الفصل
 بالجدول مبین ھو كما بھا الجزئي التحویر إجراء بعد البلدي جلسالم

  :التالي

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف  للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  2020 سبتمبر 06:في فوشانة

  بلدیة رئیس   
  شریمة بن  نورالدین

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

  قربص

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 نوعیة و عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ بقرار

 في بالملفات الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك اإلستثنائیة الترقیة إطار
  2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة

  قربص بلدیة رئیس إنّ 

  الدستور، لىع اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و ــ
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق



  80عــــــدد   2020نوفمبر  17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6102صفحــة 

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

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

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة رقیةللت التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس إنتخاب جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و ــ
2020،  

  : ـــــيیلــــــــــــ مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرر

 عن شغورھا سدّ  المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط : وحید فصل
 الترقیة إطار في بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 التالي النحو على قربص بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان اإلستثنائیة
:  

 طریقة    /2020 لسنة شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد   /الرتبة
  اإلستثنائیة الترقیة عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد    /التسدید

  02     /إستثنائیة ترقیة % 100/       02  /رئیس متصرف

  02     /إستثنائیة ترقیة % 100/       02  /مساعد متصرف

  بلدیة رئیس
  حمروني  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ ربقرا

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

  2020 سنة بعنوان قربص

  قربص بلدیة رئیس إنّ 

  الدستور، على اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد ألساسيا القانون على و ــ
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و ــ
 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 يالت النصوص جمیع على
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس إنتخاب جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و ــ
2020،  

  : یلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرر

 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةال تنظم : األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 02 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 و رتبتھم في المترسمون المستشارون المتصرفون عمومیةال لإلدارات

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) األربع شرط فیھم المتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 03 الفصل
 ذینال المستشارین للمتصرفین بالنسبة قربص بلدیة رئیس من بقرار
 لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر

   .سواھم دون قربص

   : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد ــ    

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ــ    
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   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ــ    

 یھإل المشار الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب : 04 الفصل
 مصحوبة قربص بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   : التالیة بالوثائق

   اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب ــ   

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

  اإلنتداب قرار من نسخة ــ   

  حالیةال الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة ــ   

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط قرار من نسخة ــ   

 و الترشحات سجلّ  ختم تاریخ بعد یصل مطلب كلّ  وجوبا یرفض و
   اإلرسال تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 05 الفصل
  .قربص بلدیة رئیس من رقرا بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة تتولى و

 لھم المخّول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر ــ   
   المشاركة حق

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم ــ   
  الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد ــ   

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 06 الفصل
   : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة ــ   

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة ــ   

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 07 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و ارالقر ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 08 الفصل
 لجنة من بآقتراح و قربص بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیة العام الكاتب : 09 الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  حمروني  دمحم

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ بقرار

 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس مساعد
  2020 سنة بعنوان قربص

  قربص بلدیة رئیس إنّ 

  الدستور، على اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و ــ
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق

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

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

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس إنتخاب جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة ماداتاإلعت على و ــ
2020،  

  : یلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 02 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 المتوفر و رتبتھم في المترسمون التصرف كتاب العمومیة لإلدارات

 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) األربع شرط فیھم
  .الترشحات مخت تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 03 الفصل
 تتوفر الذین التصرف لكتاب بالنسبة قربص بلدیة رئیس من بقرار
 قربص لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشروط فیھم
   .سواھم دون

   : القرار ھذا یضبط و
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  للتناظر المعروضة الخطط عدد ــ    

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ــ    

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ ــ    

 إلیھ المشار الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب : 04 الفصل
 مصحوبة قربص بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

   : التالیة بالوثائق

   اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب ــ   

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

  اإلنتداب قرار من نسخة ــ   

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة ــ   

  باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط قرار من نسخة ــ   

 و الترشحات سجلّ  ختم تاریخ بعد یصل مطلب كلّ  وجوبا یرفض و
   اإلرسال تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب جیلالتس تاریخ یكون

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 05 الفصل
  .قربص بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة تتولى و

 لھم المخّول المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر ــ   
   المشاركة حق

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و لملفاتا تقییم ــ   
  الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد ــ   

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 06 الفصل
   : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة ــ   

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة ــ   

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 07 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 08 الفصل
 لجنة من بآقتراح و قربص بلدیة یسرئ قبل من أعاله إلیھا المشار

  المناظرة

 نشره و القرار ھذا بتنفیذ مكلّف للبلدیة العام الكاتب : 09 الفصل
  .المحلیة للجماعات الرسمیة الجریدة و الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  حمروني  دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ اربقر

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

  قربص بلدیة رئیس إإنّ 

  الدستور، على اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و ــ
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق

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

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

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

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

  العمومیة، لإلدارات ركالمشت

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك ياإلدار السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس إنتخاب جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و ــ
2020،  

 2020 أكتوبر 23 في المؤرخ قربص بلدیة رئیس قرار على و ــ
 للترقیة لملفاتبا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
         .2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
          

  : یلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرر

 مبردیس 10 یوم لفائدتھا و قربص ببلدیة یفتح : األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
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 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :    2 الفصل
  .خطط

  2020 نوفمبر 11 یوم الترشحات ختم یقع :    3 الفصل

  بلدیة یسرئ
  حمروني  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار

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

  قربص بلدیة رئیس إنّ 

  الدستور، على اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و ــ
  المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق

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

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

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس إنتخاب جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و ــ
2020،  

 2020 أكتوبر 23 في المؤرخ قربص بلدیة رئیس قرار على و ــ
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
         .2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
          

  : یلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــا ــررقـــــــــــــــــ

 دیسمبر 10 یوم لفائدتھا و قربص ببلدیة یفتح : األول الفصل
 اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

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

 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :    2 الفصل
  .خطط

  2020 نوفمبر 11 یوم الترشحات ختم یقع :    3 الفصل

  بلدیة رئیس
  حمروني  دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات لیةالداخ

 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  قربص بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و ــ
  حلیة،الم الجماعات بمجلة المتعلق

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

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

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و ــ
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  العمومیة، لإلدارات المشترك
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 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس نتخابإ جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و ــ
2020،  

 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ قربص بلدیة رئیس قرار على و ـ
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

 اإلداري للسلك اإلستثنائیة ةالترقی إطار في بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 2020 أكتوبر 23 في المؤرخ قربص بلدیة رئیس قرار على و ــ
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
    .2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

                 

  : یلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 شتركالم اإلداري بالسلك  رئیس متصرف  رتبة إلى اإلستثنائیة
 و 2020 سنة بعنوان  قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 01 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة

   : السادة من 2020 أكتوبر

                               :      ینوبھ من أو البلدیة رئیس ــ
  رئیس بصفة    

  عضو بصفة                   :             للبلدیة العام الكاتب ــ

 : ینوبھ من أو نابل بوالیة اإلداریة الشؤون دائرة رئیس ــ          
  عضو بصفة                              

                    : األعوان بشؤون مكلف بوجلیدة الواحد عبد ــ
  عضو بصفة                        

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس ضاءاإلقت عند یمكن : 02 الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس
  حمروني  دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  المناظرة جنةل بتركیبة یتعلق 2020 نوفمبر 03 في مؤرخ بقرار

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

  قربص بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد ــ

 2018 ماي 09 في المؤرخ 29 عدد األساسي القانون على و ــ
  المحلیة، الجماعات بمجلة قالمتعل

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

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

 أوت 20 في المؤرخ 1982 لسنة 1206 عدد األمر على و ــ
  .قربص بلدیة بإحداث المتعلق 1982

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر ىعل و ــ
  أعضاءھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و ــ
 مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 25 بتاریخ قربص بلدیة رئیس إنتخاب جلسة محضر على و ــ
  ،2018 جوان

 سنة بعنوان قربص بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات على و ــ
2020،  

 2020 أكتوبر 01 في مؤرخ قربص بلدیة رئیس قرار على و ـ
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

 اإلداري للسلك اإلستثنائیة الترقیة إطار في ملفاتبال الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 2020 أكتوبر 23 في المؤرخ قربص بلدیة رئیس قرار على و ــ
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
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 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
     2020 سنة بعنوان قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  : یلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــــــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك رياإلدا بالسلك  مساعد متصرف  رتبة إلى اإلستثنائیة
 و 2020 سنة بعنوان  قربص بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 01 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار قرار بمقتضى المفتوحة

   : السادة من 2020 أكتوبر

  رئیس بصفة     :      ینوبھ من أو البلدیة رئیس ــ

  عضو بصفة        :        للبلدیة العام الكاتب ــ

 : ینوبھ من أو نابل بوالیة اإلداریة الشؤون دائرة رئیس ــ          
  عضو بصفة                              

                    : األعوان بشؤون مكلف بوجلیدة الواحد عبد ــ
  عضو بصفة                        

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : 02 الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا ملھمیش لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من

  بلدیة رئیس
  حمروني  دمحم

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

  بنزرت

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  بقرار

 الى بنزرت ببلدیة مستشار متصرف الزواوي إیمان السیدة ترتقي
  21/9/2020 من ابتداء یسرئ متصرف رتبة

  بلدیة رئیس   
  عمارة بن  كمال

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
  بقرار

 رتبة الى بنزرت ببلدیة مستشار متصرف السمیعي دمحم السید یرتقي
  21/9/2020 من ابتداء رئیس متصرف

  بلدیة رئیس  
  عمارة بن  كمال

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

  سلیانة

 یتعلق 2020 أكتوبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 في سلیانة لبلدیة المرخص المعالیم تعریفة بضبط یتعلق  بقرار

  استخالصھا

 في سلیانة لبلدیة المرخص المعالیم تعریفة بضبط یتعلق قـرار
  استخالصھا

  ، سلیانة بلدیة رئیس ان      

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد االساسي انونالق على االطالع بعد
   المحلیة، الجماعات بمجلة والمتعلق 22/05/2018 في

 03/02/1997 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
 التي النصوص الجمیع وعلى المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق

  تممتھ، او نقحتھ

 بإحداث قالمتعل 06/09/1945 في المؤرخ العلي االمر وعلى
  ، سلیانة بلدیة

 13/06/2016 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد االمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

  استخالصھا،

 بضبط المتعلق 2016 اوت 11 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، استخالصھا المستوجب المعالیم تعریفة

 أكتوبر 17 بتاریخ المنعقدة بجلستھ يالبلد المجلس مداولة وعلى
2020  

  :یلــــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــــرر

 في سلیانة لبلدیة المرخص المعالیم تعریفة ضبطت األول الفصل
  :التالي النحو على استخالصھا

  الجدیدة التعریفة المعالیـــــــم

  :االداریة الرخص معالیم -1/2

 داخل المھن بعض لتعاطي العام الطریق اشغال رخص -19
 ھذه ضبطت :المعنیة المحلیة للجماعات بالنظر الراجعة المناطق
  : یلي كما سنویا د 200 و د 06 بین ما التعریفة

  د 150 ... السیاحیة المواد بیع رخصة•

  د 150.-واألحذیة والجدیدة والقدیمة الجاھزة المالبس بیع رخصة•

  د 150.الخردة بیع رخصة•

  د 150.الجافة والبقول والتوابل الحبوب بیع رخصة•

  د 100المركزیة بالسوق والغالل الخضر بیع رخصة•

  د 150.االسبوعیة بالسوق والغالل الخضر بیع رخصة•
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  د 150المستھلك الى المنتج من والغالل الخضر بیع رخصة•

  د 150والحصیر الشعبیة الصوفیة التقلیدیة المواد بیع رخصة•

  د 200.تجاري نشاط لتعاطي ( كشك )  براكة اقامة خصةر•

  د 200 . العاب  معارض :تجاري او ترفیھي نشاط اقامة رخصة•

  د 200.مناج او سرك اقامة رخصة•

  د 150.المختلفة المواد لبیع رخصة•

  د 120الفتة او اشھاریة عالمة لتركیز رخصة•

  :مختلفة مھن لتعاطي رخصة-

   د 10..ذباح – براح – حمال•

  د 100 .سیارات دالل•

  د 20 . دراجات دالل•

  د 50...الدواب سوق دالل•

  د 30...الصوتي االشھار رخصة•

  د 150.... موسمیة انتصاب رخصة•

  د 100....خدمات او لبضاعة متجول بائع رخصة•

 والمقاھي المطاعم قبل من والساحات الرصیف استغالل رخصة•
  د 50..التجاریة والمحالت

  : بمناسبة المنظمة فالتالح رخص -3

  د 70 ... العائلیة االفراح•

  اللیلة في او الیوم في د 100...العمومیة االفراح•

  :االسواق داخل الواجبة المعالیم /3      

 .والظرفیة واألسبوعیة الیومیة باألسواق للوقوف العام المعلوم -1
  الیوم في المربع المتر عن م 150...

  :للوقوف الخاص المعلوم-2

   الراس عن د 10..الحجم كبیرة الدواب فصیلة•

  الراس عن د 4....والماعز الضأن فصیلة•

 عن د 0.150.....الدواجن تربیة من الواردة العادیة المنتوجات•
  الراس

 معروضة كانت اذا المربع المتر عن م  1100...الغالل الخضرو•
  النصبات على

 او شاحنات في ةمعروض كانت اذا الواحد الكغ عن م 50.      
  دواب تجرھا عربات

  كغ 1 عن م 100.الطري الزیتون•

  الكغ عن م 500والبقول الحبوب•

  الواحدة الجزة عن م 500..الصوف جزة•

  اللتر عن م 200....تشابھھا التي والمنتوجات السوائل•

  الراس عن م 200...الكبیر الحجم ذات الطیور•

   بیضات 04 عن م 50.....البیض•

  الكغ عن م 150... لحطبوا الفحم•

  الجلد عن م 150 ...الجلود•

 من الواحد المربع المتر عن مي 1000...: القدیمة المالبس•
  النصبة

 من الواحد المربع المتر مي 1100واالحذیة الجدیدة المالبس•
  النصبة

  النصبة من الواحد المربع المتر مي 500...اخرى سلع•

  .العمومي او الجھوي او البلدي الملك لزمة منح معالیم -3/4

  :العام للطریق الوقتي االشغال معلوم-1

 والمطاعم المقاھي موائد بواسطة المؤقتة لألشغال بالنسبة•
 / م م / د 0.150.........للتحول القابلة المنشات او والنصبات

   الیوم

 لمدة الرسمیة واالحتفاالت الدینیة االعیاد بمناسبة استثنائیة رخص•
  مناسبة لكل د 10........ ایام بضعة او یوم

 0.150....انواعھا بجمیع والمعارض والسیرك االلعاب منظومة•
   الیوم / م م /د

 بالطریق البضائع نقل او االشخاص نقل عربات وقوف معلوم2
  :العام

 الجزء او الیوم في العربة عن د 0.150  االشخاص نقل عربات •
  الیوم من

 من جزء او الیوم في العربة عن د 0،500 ..البضائع نقل عربات•
   الیوم

 الساعة في العربة عن د 0.150..الي بعداد المجھزة االماكن•
  الواحدة

  الساعة من الجزء عن د 0.075...

 من جزء او الیوم في العربة عن د 1...المھیأة واألماكن المأوي•
  الیوم

 الشھر عن د 150..البناء حضائر اقامة عند العام الطریق اشغال3
  الشھر من جزء وا

 الصبغة ذات االشھاریة اللوحات و الالفتات بواسطة االشھار-
 او المثبتة والالفتات والعارضات والستائر والعالمات التجاریة
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 المحالت واجھات على و العام بالطریق المعلقة او المنزلة او البارزة
  المختلفة المھن و والصناعة للتجارة المعدة

 حافة على المركزة االشھاریة واللوحات تالالفتا :أ منطقة /1-
 وتھم للمدینة الرئیسیة والمخارج المداخل تمثل التي الھامة الطرقات
  السنة في م م عن د 200 ضوئیة عالمة :التالیة الطرقات

  السنة في م م عن د 150 عادیة عالمة--

  السنة في د 120(...الفتات*ستائر* ملصقات ) اخرى --

  بةبورقی الحبیب شارع-

  بوعرادة اتجاه في 623 رقم الجھویة الطریق-

-      Gps تونس اتجاه في                                     

       Gps مكثر اتجاه في  

     Gps قعفور اتجاه في  

 واجھات على المركزة االشھاریة واللوحات الالفتات :ب منطقة /2-
 الكائنة و تلفةالمخ والمھن والصناعة للتجارة المعدة المحالت

 المذكورة الرئیسیة والمخارج المداخل تمثل التي الھامة بالطرقات
  السنة في م م عن د 150 ضوئیة عالمة.....أ بالمنطقة

   السنة في م م عن د 150 عادیة عالمات-

 عن د 120 ( عارضات – الفتات – ستائر – ملصقات ) اخرى-
  السنة في م م

 على المركزة االشھاریة تواللوحا الالفتات :ج منطقة /3-
 ضوئیة عالمة......البلدیة المنطقة بكامل الفرعیة باالنھج الرصیف

  السنة في م م عن د 60

  السنة في م م د 40 عادیة عالمات-

 د 30 (... عارضات – الفتات – ستائر – ملصقات ) اخرى-
  السنة في م م عن

 على ةالمركز االشھاریة واللوحات الالفتات  :د المنطقة /4-
 المختلفة المھن او الصناعة او للتجارة المعدة المحالت واجھات

 د 50 ضوئیة عالمة البلدیة المنطقة بكامل الفرعیة باالنھج الكائنة
   السنة في م م عن

   السنة في م م عن د 30 عادیة عالمات-

 عن د 20 (.... عارضات – الفتات – ستائر – ملصقات ) اخرى
  السنة في م م

 للوحات بالنسبة  الواحدة الواجھة وعن المربع المتر نع د 250-
  . (( numérique الغیر لفائدة الرقمیة االشھاریة

  اجر دفع مقابل عمومیة خدمات عن معالیم -4/5

  المحجوزة والحیوانات للدواب المخصصة العلف وجبات•

  الیوم في الراس عن د 4....كبیر حجم ذات دواب-

  الیوم في الراس عن د 2....اخرى وحیوانات دواب-

 د 25......المحجوزة والحیوانات الدواب على الصحیة المراقبة•
  الیوم في صحیة مراقبة كل عن

 الى البضائع ونقل الدواب وقود العربات رفع مقابل معالیم-1
  :الحجز مستودع

   الیوم في الراس عن د 10......كبیر حجم ذات دواب•

   الیوم في لراسا عن د 5......اخرى وحیوانات دواب•

  الواحدة العربة عن د 1......الدواب تجرھا عربات•

 العربة عن 50.طن 3.5 النافعة حمولتھا تفوق كبیرة عربات•
  الواحدة

  الواحدة السیارة عن د 30.....سیاحیة سیارة•

 الدراجة عن د 3.................................ناریة دراجة•
  الواحدة

  الواحدة الدراجة عن د 1............................عادیة دراجة•

 في الواحدة البضاعة عن د 0.500.....................بضائع•
   الیوم

 5... الكھربائي التیار تعمیم اشغال في المحلیة الجماعات مساھمة-2
  ساعة / واط كیلو كل عن ملیمات 

 ةالصناعی او التجاریة المحالت نشاط من المتاتیة الفضالت رفع-3
   الیوم في  الواحد الكغ عن ملیمات10 المھنیة او

 للحمولة د 35 ..واالتربة والحدائق البناء فواضل رفع معلوم-4
  ( جرار ) الواحدة

 د 20.الخاصة والمحالت بالمساكن الحشرات ماوى مداواة معلوم-5
  الواحد التدخل عن

 الواحدة للحمولة د 30......واالبار الخنادق تفریغ معلوم-6
  .الریفیة بالمناطق د 50 و الحضریة لمناطقبا

 واالمثلة العمرانیة التھیئة امثلة من مستخرجات تسلیم مقابل معلوم-7
  المختلفة

 عن د20...التراتیب وكراس العمرانیة التھیئة مثال من مستخرج•
  المستخرج

  د 10..المختلفة االمثلة•

 ال قصوى بمساحة الواحدة النصبة مساحة تحدد :الثاني الفصل
  . مربع متر 30 تتعدى
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 805 عدد باالمر علیھا المنصوص المعالیم بقیة تبقى:الثالث الفصل
 المفعول ساریة 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة

  .واالعتماد

 البلدیة محتسب المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :الرابع الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

  بلدیة رئیس      
  الھمامي  الحمید عبد

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

  بوزید سیدي

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلــق بفرار یتعلق
  رئیس تقني

-09-14في مؤرخ بوزید سیدي بلدیــــة رئیس مـــــــن قــــرار
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح ــقیتعلـــــــــ 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى
  .بوزید سیدي بلدیة لفائدة

  بوزیـــــــــد سیـــــــــدي بلدیـــــــــــــة رئیــــــــــــــس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 9 في لمؤرخا 2018 لسنة 29 عدد القانون على و     
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ـدد112عـ القانون على و  
 الدولــــة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیــــــة والجماعات
 خاصة و  تممتــــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریــــة

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عــ المرسوم

 نوفمبر 4 في المؤرخ 1958 لسنة ــدد290عـ األمر على و      
  .بوزید سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 1958

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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 األمرعدد خاصة و تممتھ
  .2019 دیسمبر

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

 كیفیة بضبط المتعلق 2020-09-11في المؤرخ القرار على و
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
  .بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 المتعلق 2018 جویلیة 04 في المؤرخ الجلسة محضر على و 
  .البلدیة رئیس بتنصیب

 واالعتمادات االعوان مجموع بقرار الحاصل الشغور على و 
  .2020 لسنة التصرف بمیزانیة المرصودة

  یلــــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــــــرر  

-12-30 یوم لفائدتھا و بوزید سیدي ببلدیة بفتح :األول الفصل
  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و 2020

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة إلى              
  بوزید سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

   خطط 01 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  2020-11-30 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل 

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 38 ددع قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
  بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیة رئیس منر قـــــــــــــــــــــــــــــــرا
 سد رادالم الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق  02/09/2020

 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا
  .بوزید سیدي بلدیة لفائدة 2020

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 نع شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
  بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 في مؤرخ بوزید سیدي بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
 سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق  02/09/2020

 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق عن  شغورھا
  بوزید سیدي بلدیة لفائدة 2020

  بلدیة رئیس   
  ناجي  القادر عبد
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------------------  

  الكبرى القلعة

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 73 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

 مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 07/09/2020في

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

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في خالمؤر1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 2020 جویلیة 14 في المؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة ظیمتن كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .البلدیات

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مــایلــي قـــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 01 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 شرط فیھم المتوفر و رتبتھم في المترسمون المستشارون المتصرفون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات خمس

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03الفصل
 مجموع من االقل على ./.35 بنسبة الكبرى القلعة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفین
  .سواھم دون الكبرى لعةالق بلدیة إلى بالنظر الراجعین و أعاله

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

   ذاتیة سیرة  -

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

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

 و البحوث و األعمال من نسخ اإلقتضاء عند و (...محاضرات
 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و .المنشورات

  .المترشح إلیھا ینتمي التي

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض:05الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار ةالداخلی المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06الفصل
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  .الغرض
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  .قبولھم یمكن لذینا المترشحین قائمة اقتراح-

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى :07الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : باإلعتمادعلى المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل ئجالنتا و المنجزة األعمال-

   (20) والعشرین (0)الصفر بین عددایتراوح المترشح إلى یسند و-

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :08الفصل-
 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 یھاعل

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

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله اإلیھ المشار

  .المناظرة لجنة

  07/09/2020:في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 75 عدد قرار
 صرفمت إلىرتبة االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة
 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــرار
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 07/09/2020

 المشترك إلداريا بالسلك رئیس متصرف إلىرتبة االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 2020 جویلیة 14 في المؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  .البلدیات لفائدة

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مـــــــــایلـــي قـــــــــــــرر

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظم : 01 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 شرط فیھم المتوفر و رتبتھم في المترسمون المستشارون المتصرفون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات أربع

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03الفصل
 المستشارین المتصرفین مجموع من الكبرى القلعة بلدیة رئیس من

 بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین
  .سواھم دون الكبرى القلعة بلدیة إلى

  :القرار ھذا یضبط و
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  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  .للمترشح

 غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض:05الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات ةقائم

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06الفصل
  .الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :07الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم إلیھأعاله المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدیة رئیس قبل من هأعال إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة

  07/09/2020:في الكبرى القلعة

  

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 76 عدد قرار
 متصرف رتبة االستثنائیةإلى للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك یسرئ
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

          

 مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــــرار
 للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 07/09/2020في

 المشترك إلداريا بالسلك رئیس متصرف رتبة االستثنائیةإلى
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  الدستور، بعداإلطالععلى 

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة لیةالداخ المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات
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  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مایلي قرر

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
 بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة

 من 07/09/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار القرار
  :السادة

 بصفة                               ینوبھ من أو البلدیة رئیس -
  رئیس

 صفةب          للبلدیة العام الكاتب رئیس متصرف إبراھیم معز -
  عضو

   عضو بصفة ینوبھ من أو بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

   عضو بصفة          خلیفة وئام :السیدة األعوان مصلحة رئیس -

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

                                                               
   07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 77 عدد قرار
   مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان

 مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــــــــــــــــــــرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 07/09/2020في

  .2020 سنة بعنوان   مستشار متصرف رتبة

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  یلـي مـا قــرر

 دیسمبر 10 یوم ولفائدتھا الكبرى القلعة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار صرفمت
  .2020 سنة بعنوان

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

  .2020 نوفمبر 10: یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  07/09/2020: في الكبرى القلعة       

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 78 عدد ارقر
 رتبة االستثنائیةإلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

 2020سبتمبر07 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــرار
 االستثنائیةإلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة



  6115صفحـة   2020نوفمبر  17 ––ريدة الرسمیة للجماعات المحلیة الج  80عـــــدد 

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 اإلداریة  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  المحلیة توالجماعا

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

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835 عدد األمر وعلى
 اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998
  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 2018 ماي 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 انجو 19 بتاریخ علیھ  والمصادق

 2020 جویلیة 14 في المؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 إلى للترقیةاالستثنائیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة
  .البلدیات لفائدة

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مــــایلـــي قـــــــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام وفقا  الكبرى القلعة بلدیة

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة

 شرط فیھم المتوفر و رتبتھم في الرؤساءالمترسمون المتصرفون

 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات أربع
  .الترشحات

 من بقرار أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :03الفصل
 الذین الرؤساء فینالمتصر مجموع من الكبرى القلعة بلدیة رئیس
 إلى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر
   سواھم دون الكبرى القلعة بلدیة

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .العمومیة الوظیفة في انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

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

 غلق تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض:05الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 الهأع إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06الفصل
  .الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:07الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم إلیھاأعاله المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ذاھ ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  ترقیتھم المقترح
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 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة

  07/09/2020:في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 79 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 07/09/2020 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس منر قــــرا
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة داراتلإل

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 2020سبتمبر07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  .2020 لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مایلي قرر

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تركبت:األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري عامبالسلك متصرف رتبة
 القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  :السادة من 07/09/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار

                                 بھینو من أو البلدیة رئیس -
  رئیس بصفة

                 ینوبھ من أو بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -
  عضو بصفة 

 الشؤون دائرة رئیس ، للداخلیة عام الكسراویمتصرف حسین :السید-
   عضو بصفة بالمھدیة  بوالیة البلدیة

 بصفة                خلیفة وئام :السیدة األعوان مصلحة رئیس -
   عضو

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

                                                               
  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس  
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 80 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 القلعة ةبلدی لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قـــرارمن
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق
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 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  الكبرى القلعة یةبلد رئیس إن

  الدستور، بعداإلطالععلى 

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018

 بردیسم 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 835عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 07/09/2020 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة ظرةالمنا تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مایلي قرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 العمومیة تلإلدارا المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
 بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة

 من 07/09/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار القرار
  :السادة

                                      ینوبھ من أو البلدیة رئیس -
  رئیس بصفة     

              لدیةللب العام الكاتب رئیس متصرف إبراھیم معز -
  عضو بصفة

             ینوبھ من أو بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -
   عضو بصفة

                             األعوان مصلحة خلیفةرئیس وئام -
   عضو بصفة

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

                                                               
  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس   
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  يف مؤرخ 2020   لسنة 81 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

          

 مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم یةكیف بضبط یتعلق07/09/2020في

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

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة ةبلدی

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علىو
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

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

  . العمومیة لإلدارات

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 2020 جویلیة 14 في المؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  .البلدیات

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مـــــایلـــي قـــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 01 الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02الفصل
 ملحقو العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرفم رتبة

 سنوات خمس شرط فیھم المتوفر و رتبتھم في اإلدارةالمترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03الفصل
 من األقل على ./.35 بنسبة  ، الكبرى القلعة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین  ملحقیاإلدارة مجموع
  .سواھم دون الكبرى القلعة بلدیة إلى بالنظر الراجعین و أعاله

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من

  .العمومیة الوظیفة في انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

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

  . العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

 على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -
 أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) خالل العون
 تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

.  

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

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

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :05الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06الفصل
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :07الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0)العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ  و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا ارالمش الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:08الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد

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

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

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

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 یسبالمقای الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة
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 یتراوح عدد مقیاس كل إلى یسند و اللجنة أعضاء قبل من المذكورة
  .(20-0)العشرین و الصفر بین

 الملفات تقییم إلیھاأعاله المشار المناظرة لجنة تتولى :09الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي  لیھاع المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله اإلیھ المشار

  .المناظرة لجنة

  07/09/2020:في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس  
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 82 عدد قرار
 صرفمت رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قــــــرارمن
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 بلدیة فائدةل العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011تمبرسب 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ لكبرىا القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مایلي قرر

 إلى لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  :السادة من 07/09/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار

  رئیس بصفة       ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  عضو بصفة   للبلدیة العام الكاتب رئیس متصرف إبراھیم معز -

   عضو بصفة     ینوبھ من أو بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

   عضو بصفة  خلیفة وئام :السیدة األعوان مصلحة رئیس -

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

  07/09/2020: في الكبرى القلعة  

  بلدیة رئیس   
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 83 عدد قرار
 وانبعن  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح
  .2020 سنة

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قـرارمن
  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 
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  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ لكبرىا القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  یلـي مـا قــرر

 دیسمبر 10 یوم تھاولفائد الكبرى القلعة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

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

  .2020نوفمبر 10: یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  07/09/2020: في لكبرىا القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 85 عدد قرار
 إلىرتبة االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قــــــرار
 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف إلىرتبة
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط متعلقال

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ ألعوانا مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ والمصادق2018ماي

 2020 جویلیة 14 في المؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 إلى للترقیةاالستثنائیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

  .البلدیات
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  .2020لسنة البلدیة زانیةوعلىمی

  مـــــــــایلـــي قـــــــــــــرر

 إلى للترقیةاإلستثنائیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 01 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

  .القرار ھذا ألحكام

 بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى یةاإلستثنائیةللترق

 المتوفر و رتبتھم في المترسمون اإلدارة ملحقو العمومیة لإلدارات
 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات أربع شرط فیھم
  .الترشحات ختم

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03الفصل
 الذین  اإلدارة الملحقي مجموع من  ، الكبرى القلعة بلدیة رئیس من

 إلى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر
  .سواھم دون الكبرى القلعة بلدیة

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة

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

  .العمومیة الوظیفة في انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

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

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :05الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة یبةترك تضبط :06الفصل
  .الكبرى القلعة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:07الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم إلیھاأعاله المشار المناظرة لجنة تتولى :08الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :09 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة

  07/09/2020:في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 86 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان الكبرى

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس من ــــرارقــ
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

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

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

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

  .2020سنةل البلدیة وعلىمیزانیة

  مایلي قرر

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة
 القرار بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  :سادةال من 07/09/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار

  رئیس بصفة    ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  عضو بصفة  للبلدیة العام الكاتب رئیس متصرف  إبراھیم معز -

   عضو بصفة    ینوبھ من أو بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

   عضو بصفة    خلیفة وئام :السیدة األعوان مصلحة رئیس -

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

  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس  
  الورجیني  سالم

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 87 عدد قرار
 عام متصرف إلىرتبة االستثنائیة  للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان

 07/09/2020 في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قـــرارمن
 عام متصرف إلىرتبة االستثنائیة  للترقیة الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  اإلطالع،بعد 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بطبض المتعلق 1983

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

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في رخالمؤ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  .2020لسنة البلدیة میزانیةوعلى

  یلـي مـا قــرر

 دیسمبر10 یوم ولفائدتھا الكبرى القلعة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري عامبالسلك متصرف

  .2020 سنة

  (01)ب شغورھا سد المراد الخطط دعد حدد :الثاني الفصل

  .2020  نوفمبر 10: یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم
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 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 88 عدد قرار
   رئیس متصرف تبةر إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قـــــرارمن
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
  .2020 سنة بعنوان   رئیس

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق
  .التأجیر ومستویات العمومیة اتلإلدار

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

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

  . العمومیة داراتلإل

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  یلـي مـا قــرر

 دیسمبر 10 یوم ولفائدتھا الكبرى القلعة ببلدیة یفتح: ولاأل الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

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

  .2020 نوفمبر 10: یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس 
  الورجیني  سالم

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 90 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة یةبلد رئیس قــــرارمن
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد نونالقا وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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 صوصالن جمیع وعلى
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات
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 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ايم

 07/09/2020 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  یلـــــــي مـــا قــــرر

 دیسمبر 10 یوم ولفائدتھا الكبرى القلعة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة للترقیةإلى بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

  (02)ب شغورھا سد لمرادا الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020نوفمبر 10: یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 91 عدد قرار
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قـــــرارمن
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 سنةل 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

  . العمومیة لإلدارات

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

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 2020 جویلیة 14 في المؤرخ المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف
  .البلدیات لفائدة

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مـــایلـــي قـــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة متنظ : 01 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرفمستشار رتبة

 خمس شرط فیھم المتوفر و رتبتھم في مترسمونال المتصرفون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03الفصل
 من األقل على ./.35 بنسبة  ، الكبرى القلعة بلدیة رئیس من

 علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین مجموع
  .سواھم دون الكبرى القلعة بلدیة إلى بالنظر الراجعین و أعاله

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر المعروضة الخطط عدد

  الترشحات قائمة غلق تاریخ

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الكبرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة
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 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص -
 التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي االقتضاء عند العسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

  .ةالعمومی الوظیفة في انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

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

  . العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -

 على المسلطة التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -
 أو المناظرة فتح لسنة السابقة ألخیرةا سنوات (05) خالل العون
 تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

.  

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

 (05) للخمس المستمر تكوینال 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 حظاتبمال مصحوبا

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :05الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :06الفصل
  . ةالمحلی الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد إسناد ترشحللم المباشر الرئیس یتولى :07الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0)العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ  و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى:08الفصل
   :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  . التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد

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

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

 07 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 خصوصیة

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

 الملفات تقییم إلیھاأعاله المشار المناظرة لجنة تتولى :09الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 حدود وفي  علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة
 عدة أو حانمترش تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :10 الفصل
 من باقتراح و الكبرى القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة

  07/09/2020:في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 92 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  .2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قــــــرارمن 
 رتبة إلى بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

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

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس نإ

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على
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 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في رخالمؤ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات

 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یفیةك بضبط المتعلق2020

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  مایلي قرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب:األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل مستشاربالسلك متصرف رتبة
 بمقتضى والمفتوحة 2020 سنة بعنوان الكبرى القلعة بلدیة لفائدة

 من  07/09/2020 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ المشار القرار
  :السادة

  .رئیس بصفة        ینوبھ من أو البلدیة رئیس -

  عضو بصفة    للبلدیة العام الكاتب رئیس متصرف  إبراھیم معز -

   عضو بصفة     ینوبھ من أو بالوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس -

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

   07/09/2020: في الكبرى القلعة

                                                
  بلدیة رئیس   

  الورجیني  سالم
  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 93 عدد قرار
 سنة بعنوان  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

2020.  

 07/09/2020في مؤرخ الكبرى القلعة دیةبل رئیس من قـــــرار
  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان

  الكبرى القلعة بلدیة رئیس إن

  بعداإلطالع، 

  الدستور، على

 بإحداث المتعلق1921 فیفري 19في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الكبـــرى القلعـة بلدیة

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسیعدد القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلق  2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 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
  .2011سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة835 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق

  .التأجیر ومستویات العمومیة لإلدارات

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

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

  . العمومیة لإلدارات
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 18 في المؤرخ األعوان مجموع ضبط قرار وعلى
  .2018 جوان 19 بتاریخ علیھ  والمصادق2018ماي

 سبتمبر 07 في المؤرخ الكبرى القلعة بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

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

  .2020لسنة البلدیة وعلىمیزانیة

  یلـي مـا قــرر

 دیسمبر 10 یوم ولفائدتھا الكبرى القلعة ببلدیة یفتح: األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام2020

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

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

  .2020نوفمبر 10: یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  07/09/2020: في الكبرى القلعة

  بلدیة رئیس
  الورجیني  سالم

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

  جمال

 یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020  

  جّمـــال بلدیة رئیس إن

  الدستـــــور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821عدد األمر وعلى
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق

 األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 سبتمبر 24 في المؤرخ جمال بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020

 بعنوان  العمومیة باإلدارات التقنیین  بسلك تقني مساعد رتبة إلى
  2020 سنة

  : یلي ما قرر

 2020 دیسمبر 30 یوم ولفائدتھا مالج ببلدیة یفتح : األول الفصل
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بسلك

  واحدة خطة بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

           2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل
  

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  جّمـــال لدیةب رئیس إن

  الدستـــــور، 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 لیةالمح والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ 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 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى لعمومیةا لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تتمتھ
  ، 2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016
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 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 2020 نوفمبر 03 في المؤرخ جمال بلدیة رئیس قرار وعلى   
 للترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 باإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان  العمومیة

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة سرئی قرار على و
 اإلداري السلك رتب مختلف إلى التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

           العمومیة لإلدارات المشترك

  : یلي ما قرر

 2020 دیسمبر 30 یوم ولفائدتھا جمال ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى ئیةاإلستثنا للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان  العمومیة باإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
  2020 سنة

  واحدة خطة بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  جمال بلدیة

    جمال بلدیة رئیس إن

  الدستــــور، 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 ومالمرس وخاصة تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلداري بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 اإلداري السلك رتب مختلف إلى التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

   العمومیة لإلدارات المشترك

  : یلي ما قرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 األقل على سنوات (4) شرط فیھم المتوفر رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في یةأقدم

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

  .سواھم دون جمال

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .حاتالترش قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 مصحوبة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة بالوثائق

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  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

  ، العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار نم لألصل مطابقة نسخة -

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -
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 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الخمس خالل اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة قراراتال من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبات أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

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

 الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة ةالمناظر لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل -
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :8 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

 لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) سالخم خالل والمواظبة السیرة -
  المناظرة فتح

   أعاله 4 بالفصل إلیھ والمشار النشاط تقریر -

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

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

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

 تقییم أعاله بالمرجع إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 المترشحین عدة تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود
 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي أقدمیتھم تساوت

 ةالمناظر في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط -10 الفصل
 المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا  المشار

   

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك مستشار
  2020 سنة بعنوان جمال

  جّمـــال بلدیة رئیس إن

  الدستـــــور، 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

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

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تتمتھ
  ، 2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، ةالحكوم رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 2020 نوفمبر 03 في المؤرخ جمال بلدیة رئیس قرار وعلى 
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

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

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك

  : یلي ما قرر

 2020 بردیسم 30 یوم ولفائدتھا جمال ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

   العمومیة باإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك مستشار  متصرف
  2020 سنة بعنوان

  واحدة خطة بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  جمال

    جمال بلدیة رئیس إن

  الدستــــور، على عاإلطال 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 اتذ العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1999
 تممتھ أو قحتھن التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114عدد األمر وخاصة
2009،  

 2016 أوت 27 في المؤرخ 107عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق

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

  بالبلدیات، الترسیمو

 جوان 11 بتاریخ 12024/3عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  الملفات، طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  : یلي ما قرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا امألحك وفقا العمومیة لإلدارات التقني بالسلك تقني مساعد
  .القرار

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

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة اظرةالمن تفتح : 3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة جمال بلدیة رئیس من

  .سواھم دون جمال

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة حینالمترش على یجب :4 الفصل
 مصحوبة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة بالوثائق

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  العمومیة، الوظیفة في اإلنتداب قرار من ألصلل مطابقة نسخة -

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

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

  ، العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الخمس خالل اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبات أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر -
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن
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 الرئیس حظاتبمال مصحوبا التقریر ھذا ویكون المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :8 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في میةاألقد -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

 لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس خالل والمواظبة السیرة -
  المناظرة فتح

   أعاله 4 بالفصل إلیھ والمشار طالنشا تقریر -

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

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

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

 تقییم أعاله بالمرجع إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 المترشحین عدة تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود
 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي أقدمیتھم تساوت

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

  

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة من عدد لترقیة مناظرة بفتح

  2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة مباشرة

  جمـــــال، بلدیـــة رئیـــس إن

 المتعلق 1921 فیفري 19 في لمؤرخا األمر على إطالعھ بعد
  جمال، بلدیة بإحداث

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و لمحلیةا والجماعات
 القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التــي النصوص جمیع على

 والقانون 2003 مارس 17 في المؤرخ 2003 لسنة ـدد20عـ
  ، 2007 دیسمبر 27 في المؤرخ 2007 لسنـــة ـدد69عـ

 بضبط المتعلق 1998 لسنـــــــــــة ـدد2509عـ األمر على و
 المحلیة والجماعات الدولة عملة بسلك الخـــاص األساســــــي لنظاما
  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2510عـ األمر على و
 عملة سلك أصناف درجــــات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات ةالعمومی والمؤسسات المحلیة الجماعات و الدولة
  .التأجیر مستویـــــــات و اإلداریـــة

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

  الترسیم

 و نظام بضبط المتعلق 2014فیفري 24 في المؤرخ المقرر على و
 عملة ترقیــــة و إلنتداب یــةالمھن اإلمتحانات و اإلختبارات برنامج

  . المحلیة الجماعات

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
 و الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق

   بالبلدیات الترسیم

  یلي ما قرر

 من عملة لترقیة مھني إمتحان جمال ببلدیة یفتح  :األول الفصل
 الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشـــــرة أعلى صنف إلى فصن

   : التالي

   :الثانیة الوحدة ضمن(1
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 عن ترقیتھم المراد العملة عدد    إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني إمتحان طریق

  12                                  الرابع الصنف

  10                                            الخامس الصنف

  3                                     السادس الصنف

  1                                   السابع الصنف

   :الثالثة الوحدة ضمن(2

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد      إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني إمتحان طریق

  02                          الثامن الصنف

  01                             التاسع الصنف

 2020 دیسمبر 16 یوم المھنیة اإلمتحانات تجرى  :الثاني الفصل
  .الموالیة األیام و

  .2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :الثالث الفصل
    

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  جمال بلدیة لفائدة

    جمال بلدیة رئیس إن

  الدستــــور، 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 تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام ضبطب یتعلق 2020 فیفري

   العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 اإلداري السلك رتب مختلف إلى التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

                                      العمومیة لإلدارات المشترك
                 

  : یلي ام قرر

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

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

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

 على سنوات (4)  أربعة شرط فیھم المتوفر رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في أقدمیة األقل

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

  .سواھم دون جمال

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 مصحوبة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة بالوثائق

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  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

  ، العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -
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 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الخمس خالل اإلدارة قبل من یمھاتنظ وتم المترشح فیھا شارك

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبات أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

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

 الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :8 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

 لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس خالل والمواظبة السیرة -
  المناظرة فتح

   أعاله 4 بالفصل إلیھ والمشار النشاط تقریر -

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  .عالهأ 7 بالفصل إلیھ

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

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

 ییمتق أعاله بالمرجع إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب

 المترشحین عدة تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود
 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي یتھمأقدم تساوت

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

   

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط علقیت

 في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في مستشار متصرف
  جمال بلدیة لفائدة واألرشیف الوثائق

    جمال بلدیة رئیس إن

  الدستــــور، 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 تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1999 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675عدد األمر وعلى
 الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 1999 لسنة 1036عدد باألمر وإتمامھ تنقیحھ تم كما األرشیف و
 2003 لسنة 810عدد واألمر 1999 ماي 17 في المؤرخ

  ،2003 أفریل 7 في ؤرخالم

 مارس 27 في المؤرخ 2020 سنة 19 عدد الرئاسي األمر وعلى
   وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

  بالبلدیات، والترسیم

 جوان 11 بتاریخ 12024/3عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  الملفات، طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  : یلي ما قرر
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 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 في المتصرفین بسلك  األرشیف و الوثائق في مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات األرشیف و الوثائق

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 في المتصرفین بسلك األرشیف و الوثائق في مستشار متصرف رتبة

 المتوفر رتبھم في المترسمون العمومیة لإلدارات األرشیف و الوثائق
 في رتبةال ھذه في أقدمیة األقل على سنوات (5) خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

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

  .سواھم دون جمال

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 مصحوبة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة بالوثائق

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  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

  ، العمومیة الوظیفة في اباالنتد قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الخمس خالل اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات قةالمتعل القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبات أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

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

 الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا مشارال الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصل -
  . المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما ینالمترشح ملفات تقییم مقاییس تضبط :8 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

 لسنة السابقة ألخیرةا سنوات (5) الخمس خالل والمواظبة السیرة -
  المناظرة فتح

   أعاله 4 بالفصل إلیھ والمشار النشاط تقریر -

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد -
  أعاله 7 بالفصل إلیھ

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

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

 تقییم أعاله بالمرجع إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وفي علیھا المتحصل عداداأل  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 المترشحین عدة تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود
 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي أقدمیتھم تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط -10 الفصل
   المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله اإلیھ  المشار

 
  بلدیة رئیس

  المیلي  الحبیب



  6135صفحـة   2020نوفمبر  17 ––ريدة الرسمیة للجماعات المحلیة الج  80عـــــدد 

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  2020 سنة بعنوان مالج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  جّمـــال بلدیة رئیس إن

  الدستـــــور، 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 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821عدد األمر وعلى
 لإلدارات المشترك نيالتق بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق

 األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 2020 سبتمبر 24 في المؤرخ جمال بلدیة یسرئ قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  2020 سنة بعنوان العمومیة باإلدارات التقنیین بسلك أول تقني رتبة

  : یلي ما قرر

 2020 دیسمبر 30 یوم ولفائدتھا جمال ببلدیة یفتح : األول الفصل
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
  2020 سنة بعنوان  العمومیة باإلدارات المشترك التقني بالسلك

  واحدة خطة بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  . 2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد رارق
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  جمال

    جمال بلدیة رئیس إن

  الدستــــور، 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 ھنقحت التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص النظام بضبط المتعلق 1999
 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في مؤرخال 2009 لسنة 114عدد األمر وخاصة
2009،  

 2016 أوت 27 في المؤرخ 107عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق

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

  بالبلدیات، والترسیم

 جوان 11 بتاریخ 12024/3ددع الحكومة رئاسة مكتوب وعلى
  الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  : یلي ما قرر

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

  .القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةللمن یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المترسمون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

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

 راربق أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة جمال بلدیة رئیس من

  .سواھم دون جمال

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 مصحوبة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم البمط یودعوا
  : التالیة بالوثائق
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 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص -
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي والعسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  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

  ، العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات ئدشھا من لألصل مطابقة نسخ -
 الخمس خالل اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبات أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

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

 الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

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

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :8 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح لتعلیميا المستوى أو الشھائد -

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

 لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس خالل والمواظبة السیرة -
  المناظرة فتح

   أعاله 4 بالفصل إلیھ والمشار النشاط تقریر -

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

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

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

 تقییم أعاله بالمرجع إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 المترشحین عدة تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود
 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون  النقاط من لمجموعا نفس على

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي أقدمیتھم تساوت

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

   

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 جمال بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  2020 سنة بعنوان

  جّمـــال بلدیة رئیس إن

  ـــور،الدستــ 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

 داریةاإل الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ 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 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 وأ نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر وخاصة تتمتھ
  ، 2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي األمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016
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 14 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ، الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 2020 نوفمبر 03 في المؤرخ جمال بلدیة رئیس قرار وعلى
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس  تصرفم رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان  العمومیة باإلدارات

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

   العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 اإلداري السلك رتب مختلف إلى التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

        العمومیة لإلدارات المشترك

  : یلي ما قرر

 2020 دیسمبر 30 یوم ولفائدتھا جمال ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

   العمومیة باإلدارات  مشتركال اإلداري بالسلك  رئیس  متصرف
  2020 سنة بعنوان

  واحدة خطة بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة یمتنظ كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  جمال بلدیة لفائدة

    جمال بلدیة رئیس إن

  الدستــــور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 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 تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  ، 2011 دیسمبر 23 يف المؤرخ 2011 لسنة 89

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

  ، بالبلدیات والترسیم

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

   العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق  2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 اإلداري السلك رتب مختلف إلى التناظر كیفیة و مقاییس بضبط

                                      العمومیة لإلدارات المشترك
                 

  : یلي ما قرر

 اإلستثنائیة للترقیة ملفاتبال الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

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

 على سنوات (4)  أربعة شرط فیھم متوفرال رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في أقدمیة األقل

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

  .سواھم دون جمال

  : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة لخططا عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 مصحوبة المركزي الضبط مكتب لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  : التالیة بالوثائق

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  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

  ، العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة -

  ، العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -
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 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الخمس خالل اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح فیھا شارك

  ، المناظرة فتح لسنة السابقة خیرةاأل سنوات (05)

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبات أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة، فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

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

 الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

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

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

  .لعملھ أدائھ في ھوإتقان وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :8 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة -

  للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

 لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس خالل والمواظبة السیرة -
  المناظرة فتح

   أعاله 4 بالفصل إلیھ والمشار النشاط تقریر -

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

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

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

 تقییم أعاله بالمرجع إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى -9 الفصل
 المترشحین وترتیب لقرارا ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد  مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب
 المترشحین عدة تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود
 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع نفس على

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي أقدمیتھم تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة بطتض -10 الفصل
  المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا  المشار

   

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

  

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

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 الوثائق في المتصرفین بسلك واألرشیف الوثائق في مستشار
  2020 سنة بعنوان جمال بلدیة لفائدة واألرشیف

  جّمـــال بلدیة رئیس إن

  الدستـــــور، على اإلطالع بعد

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

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

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

 1999 مارس 29 في المؤرخ 1999 لسنة 675عدد األمر لىوع
 الوثائق في المتصرفین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 1999 لسنة 1036عدد باألمر وإتمامھ تنقیحھ تم كما األرشیف و
 2003 لسنة 810عدد واألمر 1999 ماي 17 في المؤرخ
  ،2003 أفریل 7 في المؤرخ

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

  ، بالبلدیات والترسیم

 2020 سبتمبر 24 في المؤرخ جمال بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 الوثائق في لمتصرفینا بسلك األرشیف و الوثائق في متصرف رتبة
  ،2020 سنة بعنوان  األرشیف و

  : یلي ما قرر

 2020 دیسمبر 30 یوم ولفائدتھا جمال ببلدیة یفتح : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 و الوثائق في المتصرفین بسلك  األرشیف و الوثائق في مستشار
  ، 2020 سنة بعنوان األرشیف
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  واحدة خطة بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  المیلي  الحبیب

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

  الجم

  

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بقرار یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

   2020أكتوبر 13 في مؤرخ الجم بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف
  الجم لدیةب

   إطالعھ بعد الجم بلدیة رئیس إن

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

  1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى
 والترسیم      لترقیةوا اإلنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات

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

  قـــــــــــــرارمایلي

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون اعاله إلیھ المشار

 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 05 شرط فیھم والمتوفر
  . الترشحات ختم تاریخ

 أعاله  إلیھ المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :-3  الفصل
 المتصرفین مجموع من الجــــــــــــــــــم بلدیة رئیس  من بقرار

 أعاله علیھا المنصوص   الشروط فیھ تتوفر الذین المستشارین
  : القرار ھذا ویضبط سواھا دون الجم لبلدیة بالنظر الراجعینو

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة  غلق تاریخ-

  اللجنة إجتماع تاریخ-

 أن اعاله  إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب -04 الفصل
   ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق مصحوبة الجم بلدیة لدي

  ذاتیة رةسی

 المترشح بھا قام التي للخدمات المبینة الوثائق على یحتوي ملف
  باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر
   السابقتین السنتین خالل المترشح

 وعند (..والمحاضرات ، الملتقیات في المشاركة )المناظرة فتح لسنة
    .والمنشورات لبحوثوا األعمال من نسخ اإلقتضاء

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

 ختم تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض - 05 الفصل
  التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة

  .اإلرسال تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب 

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة ظرةالمنا لجنة تركیبة تضبط:- 06الفصل
   قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى.والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 المشاركة لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح الترشحات النظرفي-
  .المناظرة في

 في المحدد للمقاییس طبقا المترشحین  وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین إقتراح-

 تقدیم المترشح لھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى -07 الفصل-
    األنشطة في تقریر

 المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي-
  :على باإلعتماد
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  العمل تنظیم-

  العمل نوعیة-

  والتأطیروالبحوث التكوین أعمال-

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى – 8 الفصـــل
 حسب المترشحین القراروترتیب ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
 حدد وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة

 عدة او مترشحان تحصل شغورھاوإذا سد المراد الخطط عدد
  على مترشحین

 وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس 
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطي األقدمیة ھذه تساوت

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط – 09 الفصل
   اعاله إلیھا المشار

  .المناظرة ةلجن من وبإقتراح الجم بلدیة رئیس قبل من

   

  بلدیة رئیس
  فرحات  عادل

  

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

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  2020 أكتوبر 13 في مؤرخ الجم بلدیة رئیس من  قـــــــــــــرار
 متصرف رتبة إلى  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 

 لفائدة لعمومیة العمومیة  لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  . 2020 سنة بعنوان .الجم بلدیة

  :اإلطالع بعد الجم بلدیة رئیس إن

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

 بإحداث المتعلق 1922 مارس 29 في المؤرخ العلي األمر وعلى
  .الجم بلدیة

 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

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

  . العمومیة اإلدارات

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

  .لدیاتبالب والترسیم

 2020 أكتوبر 13 في المؤرخ الجم بلدیة  رئیس السید قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة اإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة

  قررمایلـــــــــــــــي

 16 اإلربعاء یوم ولفائدتھا الجم ببلدیة تفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان

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

   .2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم یقع:الثالث الفصل

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تجتمع :الرابع الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  الموالیة واألیام2020 دیسمبر 16اإلربعاء یوم

 مكلفان البلدي والقابض للبلدیة العام الكاتب: الخامس الفصل       
  .قرارال ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

   

  بلدیة رئیس
  فرحات  عادل

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

  الدایر ساقیة

  

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات
  العمومیة

   دائر،ال ساقیة بلدیة رئیس إن

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 لمؤرخا 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في خالمؤر 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
 رئیس      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة

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

  وأعضائھا،    

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط متعلقال 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:االول الفصل
 ومالیة محاسبة" اختصاص متصرف رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك "

 متصرف النتداب باالختبارات خارجیةال المناظرة تفتح :2 الفصل
 الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 باكلوریا) المطلوب االختصاص في االستاذیة شھادة على تحصلوا
  .سنة (40) سنة اربعون سنھم تتجاوز لم والذین (سنوات 4 +

 یلتشغ بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي الي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:3 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة یسرئ

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *

 اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة ةبواسط وإرسالھا للترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند/أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح لنسبةبا التشغیل مكاتب

 في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طال
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او المعنیة للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مضمون -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل طابقةم نسخة -4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة  شھادة-5
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة
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 في اركةالمش حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصـــــل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ..المناظرة في المشاركة حق لھم ولالمخ المترشحین قائمة إقتراح- 

  . االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة- 

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :التالیة االختبارات

  األولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اراختب-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار

  المطلوب باالختصاص یتعلق كتابي اختبار-

  .ساعات 3: المدة-

  .2:الضارب -

 على صفحات اربع في العربیة باللغة وجوبا االختبار ھذ یجرى
 اھذ على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر اقصى
  .االقصى العدد

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم -
 بمكان االدارة مقر في االعالن طریق عن او فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار اجراء

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق  االولي االختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول اختبار

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اراختب -
 عن السؤال اختیار یقع  المناظرة، لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة وفي السحب طریق
  .اثنین على البھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20   التحضیر*

  دقیقة 20     العرض*

  دقیقة 20    الحوار*

  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

1  

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 ویسند اثنین مصححین على الكتابیة االختبارات تعرض:9 الفصل
  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل الى

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)االربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون ، اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح اعادة
  .االخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا نھائيال العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 الفصل
  .المترشح قبول رفض االولي القبول اختبار في (20)عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم:11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء االولي

 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال:12 الفصل
 االقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحان تحصل واذا
  .سنا ألكبرھم االولویة تكون االختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد ان یمكن ال:13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج:14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من
 امتحان او مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق اداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
   .لغشا محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :االصلیة القائمة/أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد
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  :التكمیلیة القائمة/ب

 عدد من تقدیر اقصى على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم نوالذی الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16 الفصل
 متصرف النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

   .البلدیة رئیس قبل من العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

 واستدعاء صلیةاال بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم:17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15)عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة  بالقائمة صریحالت تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 18 الفصل

   في الدائر ساقیة

  البلدیة رئیس
  الصامت خالد

  ملحق

 المنتمین المتصرفین النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  االداري السلك الى

  "مالیةو محاسبة" اختصاص :العمومیة لإلدارات المشترك 

  :االولي القبول اختبار

  .باالختصاص یتعلق كتابي اختبار*

  المحلیة الجبایة-

  المحلیة المالیة -

  التحلیلیة المحاسبة -

  :النھائي القبول اختبار

  :حول شفاھي اختبار*

  تونس في االداري التنظیم

   الدستور

  التشریعیة السلطة

   التنفیذیة السلطة

   القضائیة السلطة

  يالبلد  النظام

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 ھندسة" اختصاص العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك
  "مدنیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على الطالعا 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام علقالمت 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 114 عدد االمرب المتمم العمومیة لالدارات المشترك
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد وميالحك األمر وعلى    
    صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس
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  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة رئیس  

 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى    
   والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب  

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

  وأعضائھا،  

 اكتوبر 30 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى  
 باالختبارات   الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020
 سنة بعنوان ومیةالعم لإلدارات  المشترك التقني بالسلك تقني النتداب
2020،  

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 25 االثنین یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 باالختبارات   خارجیة مناظرة الموالیة واألیام 2021 جانفي

  المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص  تقني النتداب
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  (02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

 دیسمبر 25 الجمعة یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020..  

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم یفیةك بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب باالختبارات
  العمومیة االدارات

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن    

  الدستور، على االطالع 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى   
 المشترك بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة االدارات لمھندسي

 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد المرا وخاصة تممتھ
  ،2014 جوان

 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر وعلى
 كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید احكام بضبط المتعلق 2006
 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا
 في لالنتداب نالتكوی مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجیة

  .العمومي القطاع

 11 في المؤرخ 2016 لینة 303 عدد الحكومي االمر وعلى
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  .المحلیة الشؤون وزیر الى

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 ةوالترقی االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:االول الفصل
 لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب باالختبارات

   .القرار ھذا الحكام وفقا المحلیة الجماعات لفائدة لعمومیةا االدارات

   لمھندسي المشترك بالسلك االول المھندسون ینتدب:2 الفصل
 المترشحین بین من المحلیة الجماعات لفائدة العمومیة االدارات

 المناظرة طریق عن المھندسین عمادة بجدول المرسمین الخارجیین
 الوطنیة الشھادة على للمحرزین وحةوالمفت باالختبارات الخارجیة
 علیھا المنصوص االختصاصات في لھا معادلة شھادة او لمھندس
 على سنة (40) اربعین العمر من البالغین المصاحب بالملحق

 المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر احكام وفق تحتسب االكثر
  .اعاله الیھ المشار 2006 افریل 13 في

 الیھا المشار الخارجیة للمناظرة حینالمترش على یجب :3 الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل اعاله

 مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا للترشح استمارة سحب ثم للغرض
 بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع الوصول

 الوثائق من یتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح
  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند/أ
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 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

  .الباكلوریا اعداد بطاقة من نسخة*

  التخرج سنة اعداد بطاقة من نسخة*

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من ةمصور نسخة *
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة*

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح ةبالنسب التشغیل مكاتب
 تاریخ في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا على یمض لم شغل طالب

 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم
  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لفبول اجل اخر بعد الواردة او المعنیة بالبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مضمون -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

  الباكلوریا اعداد بطاقة من لالصل مطابقة نسخة -5

  .التخرج سنة اعداد بطاقة من لالصل مطابقة نسخة-6

 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (االصل) طبیة  شھادة-7
 نیةوالذھ البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
  .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:4 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *

 لجنة اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف: 5 لالفص
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .االختبارات سیر على واالشراف الملفات دراسة--

  .الجدارة حسب ینالمترشح ترتیب --

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح--

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض :6 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :7 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :مرحلتین

  :االولى المرحلة 

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین ياالول الترتیب یتم
 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 معدل)+(× 1.5  الباكلوریا شھادة معدل)=الشخصي المجموع
 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد + (3 × التخرج سنة

  .جامعیة

  االقصى المعیارالعدد

  نقطة 30الیاكلوریا لشھادة النھائي دلالمع

  نقطة 60اعداد كشف اخر حسب التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
  :التالي النحو على

  .نقطة 30 قصىاال العدد: االول المعیار *

  (1.5× الباكلوریا لشھادة النھائي المعدل)

  .نقطة 60 االقصى العدد:الثاني المعیار*

  (3× التخرج لسنة النھائي المعدل)

  .نقاط 10 االقصى العدد:الثالث المعیار*

  :التالي بالجدول مبین ماھو حسب النقاط وتسند
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 شحاتعددالتر غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول اقدمیة
  النقاط

  نقاط 10سنوات 5 من اقل

  نقاط 08سنوات 10 من واقل سنوات 5 من

  نقاط 06سنة 15 من واقل سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات6 حدود في الشفاھي االختبار الجراء المترشحین دعوة یتم 
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة في .الشخصي جموعھملم وفقا للمترشحین
  .سنا لالكبر االولویة تعطى المترشحین

  :الثانیة المرحلة

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم لالسؤا ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة وفي السحب
  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد

  :یلي كما االختیار لھذا والضارب المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20     التحضیر*

  دقیقة 20    العرض*

  دقیقة 20   الحوار*

  1    (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

 الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة االختبار ذاھ یجرى  :9 الفصل
  .المترشح اختیار حسب

 الشفاھي االختبار في بالمشاركة مترشح الي یسمح ال:10 الفصل
  .االولى المرجلة في فوق فما نقطة خمسین على یحرز لم ان

 عشرین على (06) ستة من اقل عدد كل عن ینتج:11 الفصل
  .المترشح بولق رفض الشفاھي االختبار في (20)

 المترشح قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع:12 الفصل
  :كاالتي

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  2أ=االولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب=الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

                            

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب رةالمناظ لجنة تتولى:13 الفصل
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب
  .نھائیة بصفة قبولھم

 في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء على تشتمل:االصلیة القائمة/1
 تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

  .تسدیدھا المزمع لمراكزا حدود وفي المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل واذا /2
  .سنا الكبرھم االولویة

 على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم:التكمیلیة القائمة/ب
 لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر اقصى
 لم والذین الناجحین شحینالمتر تعویض من االقتضاء عند االدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصل
 رئیس قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 االصلیة بالقائمة بالتصریح الدائر ساقیة بلدیة تقوم:15 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق  لناجحینا المترشحین واستدعاء

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15)شرع خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .لیةاالص  بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 16 الفصل

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق

 ھندسة" العمومیة االدارات لمھندسي لمشتركا بالسلك اول مھندسین
  صناعیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة اثبإحد المتعلق

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى   
    الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 جمیع وعلى العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك  
   عدد االمر وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة  2285  

 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر ىوعل
 كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید احكام بضبط المتعلق 2006
 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا
 في لالنتداب التكوین مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجیة

  .العمومي القطاع

 11 في المؤرخ 2016 لینة 303 دعد الحكومي االمر وعلى
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  .المحلیة الشؤون وزیر الى

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

  بالبلدیات، والترسیم

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

  وأعضائھا،    

 اكتوبر 30 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى    
 باالختبارات  الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020
 العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندس النتداب

  ،2020 سنة وانبعن

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر     

 25 االثنین یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 باالختبارات  الخارجیة المناظرة الموالیة واألیام 2021 جانفي

 المشترك بالسلك  "صناعیة ھندسة" اختصاص اول مھندس النتداب
  ،2020 سنة بعنوان ةالعمومی االدارات لمھندسي

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

 دیسمبر 25 الجمعة یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020.  

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط علقیت بقرار یتعلق

  المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب النتداب باالختبارات
  العمومیة لإلدارات

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
 رئیس      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة

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

  بالبلدیات، والترسیم

 فیفري 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:االول الفصل
 االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في لالنتداب باالختبارات

  . بالبلدیات العمومیة لإلدارات المشترك
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 تصرف كتبة النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح:2 الفصل
 المحرزین للمترشحین العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك

 منظرة تكوینیة ھادةش او  معادلة شھادة او الباكلوریا شھادة على
 (35) وثالثین خمسا سنھم تتجاوز لم والذین الذكر سالف بالمستوى

  .سنة

 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي الي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:3 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *

 اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا للترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند/أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة *
  .معادلة ةبشھاد االجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح اتالترشح ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او المعنیة للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھ ختاری

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مضمون -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة  شھادة-5
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر رشحالمت أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصـــــل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ..المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح- 

  . االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة- 

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة احاقتر-

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :التالیة االختبارات

  االولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارات ھذه اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار

  .التونسیة باالدارة یتعلق كتابي اختبار-

  .ساعات 3: مدةال-

  .2:الضارب -

 على صفحات اربع في العربیة باللغة وجوبا االختبار ھذ یجرى
 ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر اقصى
  .االقصى العدد

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم -
 بمكان االدارة رمق في االعالن طریق عن او فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار اجراء
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  .القرار لھذا المصاحب بالملحق  االولي االختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول اختبار

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار -
 عن السؤال اختیار یقع  المناظرة، لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ
 السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة وفي السحب قطری
  .اثنین على البھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20      التحضیر*

  دقیقة 20   العرض*

  دقیقة 20  الحوار*

  (20)والعشرین (0)الصفر بین وحیترا عدد

1  

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 كل الى ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض:9 الفصل
  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد اختبار

  .دینالمسن للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)االربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون ، اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح اعادة
  .االخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 الفصل
  .المترشح قبول رفض ولياال القبول اختبار في (20)عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم:11 الفصل
  .الشفاھي االختبار الجراء االولي

 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال:12 الفصل
 االقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل واذا
  .سنا الكبرھم االولویة تكون االختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد او یمكن ال:13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج:14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من

 امتحان او مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
  .الحق اداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
   .الغش محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین يف

  :االصلیة القائمة/أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء تتضمن
 حدود وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

  :التكمیلیة القائمة/ب

 عدد من تقدیر اقصى على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16 الفصل
 كتبة النتداب الخارجیة ةالمناظر في نھائیا المقبولین للمترشحین

 رئیس قبل من العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف
  البلدیة

 واستدعاء االصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم:17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة لقائمةبا التصریح تاریخ

 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15)عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین شحینبالمتر تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة  بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 18 الفصل

   في الدائر ساقیة

  

  مـلـحق

 التصرف  كتبة النتداب الخارجیة المناظرة اتاختبار برنامج
  .العمومیة لالدارات  المشترك االداري السلك الى المنتمین

  :االولي القبول اختبار /1
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  التونسیة باالدارة یتعلق كتابي اختبار*

  الوزارات مختلف مھام -

  الوالیة مھام -

  البلدیة مھام-

  العمومیة الوظیفة العوان العام االساسي النظام-

  :النھائي القبول اختبار/2

  :حول شفاھي اختبار*

  الدستور-

  التشریعیة السلطة-

  التنفیذیة السلطة-

  القضائیة السلطة-

  العامة الثقافة-

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة ةالمناظر تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق

 اختصاص العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك تقني النتداب
  "مدنیة ھندسة"

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 ددع األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر ىوعل
 التقني بالسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 2009 لسنة 114 عدد باالمر المتمم العمومیة لالدارات المشترك
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط امالع االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
    صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة رئیس  

 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي المرا وعلى    
   والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب  

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى  
  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة رالقرا ھذا یضبط:االول الفصل
  المشترك التقني بالسلك تقني رتبة في لالنتداب باالختبارات

   العمومیة لإلدارات

 بالسلك تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح:2 الفصل
   العمومیة لإلدارات  المشترك التقني

 لمدنیةا الھندسة في سامي فني شھادة على المحرزین للمترشحین
 المعھد قبل من او التكنولوجیة للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة

 لھا بمعادلتھا شھادةمعترف او والتكنولوجیا التطبیقیة للعلوم الوطني
 التعلیم من االولى المرحلة من تقنیة صبغة ذات علمیة شھادة او

 وا ( مدنیة ھندسة اختصاص) لھا بمعادلتھا معترف شھادة او العالي
 االختصاص في اعالتھ الیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة

  .سنة (40) سنة اربعون سنھم یتجاوز لم والذین المذكور

 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي الي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم ورةص وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:3 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *
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 اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا للترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة ونوتك المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند/أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

 الشھائد الى بةبالنس مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في اشھر الثةث من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او المعنیة بالبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) لعدلیةا السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مضمون -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 أشھر ثالثة من كثرأ تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة  شھادة-5
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار ائقالوث
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصـــــل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ..المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح- 

  .والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة- 

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :التالیین االختبارین

  االولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار

  .تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  .ساعات 3: المدة-

  .2:الضارب -

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة االختبار ھذ یجرى
  .المترشح

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم ویتم -
 بمكان االدارة مقر في االعالن طریق عن او فردیة مكاتیب طریق

  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار جراءا

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول اختبار

 القرار بھذا الملحق لبرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار -
 طریق عن السؤال اختیار المناظرة،یقع لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال ابدال في المترشح رغب ذاا ما صورة وفي السحب
  .اثنین على البھ یسند الذي العدد

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20    التحضیر*

  دقیقة 20   العرض*

  دقیقة 20   الحوار*

  (20)ینوالعشر (0)الصفر بین یتراوح عدد

1  
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 اختیار حسب الفرنسیة اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 ویسند اثنین مصححین على الكتابیة االختبارات تعرض:9 الفصل
  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد اختبار كل الى

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)االربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون ، اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح اعادة
  .االخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 الفصل
  .المترشح قبول رفض االولي القبول اختبار في (20)عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم:11 الفصل
  .الشفاھي االختبار الجراء االولي

 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال:12 الفصل
 االقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على

  .(لكتابيا و الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل واذا
  .سنا الكبرھم االولویة تكون االختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد او یمكن ال:13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء
  .ذلك خالف ةالمناظر لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج:14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من
 اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (05) خمس المشاركةلمدة

  .الحق

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى مانالحر ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
   .الغش محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن ذینال المترشحین في

  :االصلیة القائمة/أ

 حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء على تتضمن
 المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

  :التكمیلیة القائمة/ب

 عدد من تقدیر اقصى على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16 الفصل
 واضعي النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

 قبل من العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك براكج
  .المحلیة الجماعة رئیس

 االصلیة بالقائمة بالتصریح المعنیة المحلیة الجماعة تقوم:17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین واستدعاء

 من یةبدا تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15)عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحالق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم ظرةالمنا في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة  بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 18 الفصل

   في الدائر ساقیة

                                                                
       

   تقني رتبة في النتدابات الخارجیة المناظرة برنامج ملحق

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك مدنیة ھندسة اختصاص

  والطرقات الجسور: االختصاص:االولي القبول اختبار /1

  :كتابي اختبار

  :الخیارات لمختلف شتركم قسم•

 نسبة– والجسور للطرقات االقتصادي المردود حول اولیة مفاھیم-•
  الداخلي المردود

  والحساب التعداد-

– للطریق السطحیة والصفاتن بالعربات تتعلق اولیة مفاھیم-
 تحمل على الطریق قدرة– بالطرقات المتعلقة الھندسیة الخاصیات

  .الحركة

 والمحلالت الرمل وخلیط الجبس– االسمنت الكلس-
  .واالسمنت بالكلس الرمل خلیط الباطون– الھیدرولوكربونیة

  . طرقات: االختیار/1

 حراریةو تقلیدیة وتجارب التجارب حسب االتربة اصناف ترتیب
  .لالتربة االلیة الخاصیات(بروتور-ب-س بمؤشر) جوفیة
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  .وبناؤھا الطرقات تصور-

  اتالطرق انواع مختلف كثافة حساب ضبط-

  الجوالن وطبقات القاعدة طبقات-االسس طبقات-

  االنجاز تقنیات-االنواع مختلف-

  التونسیة باالبالد الحجریة الموارد-

  والصلبة اللینة الطرقات بین المقارنة-

   الطرقات الشغال الالزم العتاد-

  الطرقات حضائر مراقبة-

 بالدبال المعبدة غیر والطرقات المعبدة الطرقات واستغالل صیانة-
  (الدوریة الصیانة المتداولة الصیانة) التونسیة

  .بالطرقات السالمة االضواء-بالطریق الدالة العالمات-الصیانة كلفة-

 الالزمة والوثائق العناصر مختلف-بالطرقات جدیدة الشغال حضائر
   طرقي لمشروع

  الطرقات ونظام قواعد-

  . الطرقات دراسة: االختیار/2

 من المكونة المعدنیة والجسور البناءات نواعا بمختلف تتعلق مفاھیم
 وسط وقنوات(بالي نوع من للبناء سلفا المھیا المسلح االسمنت

  .الطرق

 والخطیة السطحیة الجسور مصارف حساب– المیاه منسوب حساب-
  .والتاویل السبر–

  مراحلھ مختلف– طرقات مشاریع اعداد-

  طریق لمشروع الضروریة والعناصر الوثائق مختلف-

  ونظمھا الطرقات قواعد-

  طبقاتھا مختلف في الطرقات سماكة حساب-

 للمواد والكیف الكم المقاطع:التونسیة بالبالد الحجریة المواد-
  .المستعملة

 عالقة لھا التي المشاطكل كل تتضمن الطریق من جزء دراسة-
 استعمال المادة بھاتھ یتعلق فیما یمكن)انجازھا المزمع بالطرقات

 البیانیة اللوحات مثل الكتب ومختلف العمل بھا اريالج القواعد
  (الطبیعیة القیم وجداول

  :النھائي القبول اختبار /2

  :شفاھي اختبار

  التونسیة للبالد االداري التنظیم-

  الدستور-

  التشریعیة السلطة-

  القضائیة السلطة-

  التنفیذیة السلطة-

  البلدي النظام-

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب باالختبارات
  . العمومیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن    

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد سياألسا 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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  خاصال   

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
 رئیس      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة
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 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  وأعضائھا،    

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

  البلدیات،ب والترسیم

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:االول الفصل
 ومالیة محاسبة" اختصاص متصرف رتبة في لالنتداب باالختبارات

  .  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك "

 متصرف النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح :2 الفصل
 الذین للمترشحین العمومیة لإلدارات مشتركال االداري بالسلك

 باكلوریا) المطلوب االختصاص في االستاذیة شھادة على تحصلوا
  .سنة (40) سنة اربعون سنھم تتجاوز لم والذین (سنوات 4 +

 تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
 تلي الي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة وذلك
  .التسجیل ھذا تاریخ

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
  .المناظرة فیھا تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:3 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *

 اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا للترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص انالعنو على بالبلوغ االشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند/أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب

 في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم غلش طال
 القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او المعنیة للبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مضمون -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة  ادةشھ-5
 المفروضة والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصـــل
 لجنة من باقتراحو البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصـــــل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبتھا تضبط فنیة لجنة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ..المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح- 

  . االختبارات سیر على اإلشرافو الملفات دراسة- 

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :التالیة االختبارات

  األولي القبول اختبار-
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  النھائي القبول اختبار-

  :يیل كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار

  المطلوب باالختصاص یتعلق كتابي اختبار-

  .ساعات 3: المدة-

  .2:الضارب -

 على صفحات اربع في العربیة باللغة وجوبا االختبار ھذ یجرى
 ھذا على تزید التي الصفحات االعتبار بعین تؤخذ وال تقدیر اقصى
  .االقصى العدد

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم -
 بمكان االدارة مقر في االعالن طریق عن او فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار اجراء

  .القرار لھذا المصاحب بالملحق  االولي االختبار برنامج یضبط

  :النھائي القبول اختبار

 قرارال بھذا الملحق البرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار -
 عن السؤال اختیار یقع  المناظرة، لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة وفي السحب طریق
  .اثنین على البھ یسند الذي العدد یقسم

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20     التحضیر*

  دقیقة 20    العرض*

  دقیقة 20   الحوار*

  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

1  

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .المترشح

 ویسند اثنین مصححین على الكتابیة االختبارات تعرض:9 الفصل
  (20)والعشرین (0)لصفرا بین یتراوح عدد اختبار كل الى

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)االربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون ، اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار اصالح اعادة
  .االخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 لالفص
  .المترشح قبول رفض االولي القبول اختبار في (20)عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم:11 الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء االولي

 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال:12 الفصل
 االقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من وعمجم على

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحان تحصل واذا
  .سنا ألكبرھم االولویة تكون االختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد ان یمكن ال:13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال الختباراتا اجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج:14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ ااجراھ التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من
 امتحان او مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة

  .الحق اداري

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
   .الغش محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :االصلیة القائمة/أ

 ترتیب حسب المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء تتضمن
 ودحد وفي المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد

  :التكمیلیة القائمة/ب

 عدد من تقدیر اقصى على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 االقتضاء عند االدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة ئیةنھا بصفة تضبط :16 الفصل
 متصرف النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

   .البلدیة رئیس قبل من العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

 واستدعاء االصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم:17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین



  80عــــــدد   2020نوفمبر  17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6156صفحــة 

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15)عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون لتسمیةل رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة  بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 18 الفصل

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 كاتب النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق

  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك تصرف

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن    

  الدستور، على االطالع 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 الجماعاتو
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد يالحكوم األمر وعلى   
  األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   

 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد وميالحك األمر وعلى    
 رئیس      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى   
    والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب    

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

  وأعضائھا، 

 اكتوبر 30 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى  
 باالختبارات   الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق2020
 العمومیة اراتلإلد  المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب النتداب
  ،2020 سنة بعنوان

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 25 االثنین یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 باالختبارات الخارجیة  المناظرة الموالیة واألیام 2021 جانفي

   العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كتبة النتداب
  ،2020 سنة بعنوان

  (03) خطط بثالث شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

 دیسمبر 25 الجمعة یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020.  

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

  الزیت ساقیة

  

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 بعنوان أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  2020 سنة

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق
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 دیسمبر 12 في مؤرخال 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011سمبردی 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821  عدد االمر وعلى
  التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو ھنقحت التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

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

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

 أكتوبر 23 في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لإلدارات المشترك التقني سلكبال  أول تقني رتبة الى للترقیة
  .العمومیة

  مایلــــــي  قــــــــرر

 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و  09/11/2020

 العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني  رتبة الى
  . 2020 سنة بعنوان

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

   .09/10/2020 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
  عدمسا متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث متعلقال 1957

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  2012 أكتوبر

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد الحكومي األمر وعلى
  بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و غصی بضبط المتعلق

 اكتوبر 23  في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس قرار على و
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة الى للترقیة
  . العمومیة

  مایلــــــي  قــــــــرر

 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و  09/11/2020

 العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة الى
  2020 سنة بعنوان

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

   .09/10/2020 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال
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 یتعلق 2020 جویلة 16  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 سنة بعنوان تقني مساعد رتبة الى للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار

2020  

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

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

 اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 نةلس 821  عدد االمر وعلى
  التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

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

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

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

 أكتوبر 23 في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس ارقر وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك   تقني مساعد رتبة الى للترقیة
  .العمومیة

  مایلــــــي  قــــــــرر

 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و  09/11/2020

 العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك  تقني مساعد  رتبة الى
  . 2020 سنة بعنوان

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

   .09/10/2020 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  لعلوشا  كمال

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق یتعلق

 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى
  البلدیات لفائدة العمومیة

 رتبة إلى للترقیة الملفاتب الداخلیة المناظرة تنظم  :األول الفصل
 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك بسلك مستشار متصرف
  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 لإلدارات  المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى

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

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

 و أعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم فرتتو الذین المتصرفین
     .سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا یضبط و         

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -                    

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -              

   رة،المناظ لجنة اجتماع تاریخ    -              

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

   : التالیة بالوثائق

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

   . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط 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 السنوات (05)الخمس

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخة-
 القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
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 (05)للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  .المناظرة فتح لسنة السابقة سنوات

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في تقریرنشاط-
 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

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

 المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة طتضب  :السادس الفصل   
 ھذه تتولى و المحلیة الشؤون وزیر مـن قرار بمقتضى أعاله الیھا

  : بالخصوص اللجنة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى  :السابع الفصل
 للمھام أدائھ یعبرعن (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

   .لعملھ أدائھ في اتقانھ و بعھدتھ المنوطة

 أعاله یھاإل 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 السنوات (05)الخمس خالل

 السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح لسنة

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط -

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

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

 تقییـم أعاله الیھـا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسع الفصل
 ترتیب و القـرار ھــذا ألحكـام طبقـا علیھا المعروضة الملفات

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

 تكـون النقاط مـن المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت اذا و الرتبـة فـي ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : اشرالع الفصل
 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  الزیت ساقیة دیةببل وتنسیق أزمة خلیة باحداث یتعلق

   الزیت ساقیة ببلدیة وتنسیق أزمة خلیة أحدثت :األول الفصل

 والسیدات السادة من والتنسیق األزمة خلیة تتركب :الثاني الفصل
  :ذكرھم اآلتي

  البلدیة رئیس :العلــوش كمــال -               

  العامة االداریة الشؤون مدیرة : الشعري فاتن -               

   البلدیة الشرطة مركز رئیس : الصالحي حافظ -               

  البیئیة الشرطة مكتب رئیس :السعداوي یوسف -               

 رئیس مركزیة إدارة مدیر كاھیة : العقید دمحم -               
  النظافة مصلحة

 األساسیة للنقابة العام الكاتب : التریكي دمحم -               
  الزیت ساقیة بلدیة أعوان و لموظفي

  األنس البلدیة الدائرة رئیسة : االسعفي نجوة -               

  الدائرة متصرف :المجادي حسن -               

  بلدي مستشار : الرقیق أحمد  -               

  :في بالخصوص اللجنة ھذه مھمة تتمثل و  :الثالث الفصل

-كوفید" كورونا فیروس من ةوقای برنامجة إعداد-              
   ھذا على باإلعتماد بالمؤسسة خاص " 19

  .الدلیل               

 و مراقبتھا و الصحیة اإلجراءات تطبیق على السھر-              
  تقییمھا

 الخدمات ومسدي األعوان و الموظفین مع التواصل-              
  :المواطنین و
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 اإلصابة أعراض من یشكو املع كل على التنبیھ-             
  .عملھ مباشرة بعدم "19-كوفید" بفیروس

 و العدوى خطر من الوقایة إجراءات حول التواصل-           
   المواطنین و األعوان و الموظفین كل اجبار

  .الوقائیة التدابیر احترام على            

 ممثلي بین من "19-كوفید "مرجعي مسؤول تعیین-           
   اتباعھا الواجب اإلجراءات لتنسیق لعملةا

  .الحضائر و بالورشات احترامھا و            

  .مخاوفھم و العمال تساؤالت إلى اإلستماع-           

 یقع الخدمات مقدمي و المواطنین و للمزودین بالنسبة و-           
                الصحیة القواعد حول  إعالمھم

 مقرات إلى للدخول احترامھا الواجب الواقیة ابیرالتد و            
   المستودع و باألنس الدائرة و البلدیة

  .البلدي            

 الشرطة مركز ورئیس العامة اإلداریة الشؤون مدیرة :الرابع الفصل
 كل القرار ھذا بتنفیذ مكلفون البیئیة الشرطة مكتب ورئیس البلدیة

  .یخصھ فیما

  بلدیة رئیس
  علوشال  كمال

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  2020 سنة بعنوان

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

 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
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي مالنظا بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  2012 أكتوبر

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

   العمومیة لالدارات المشترك ارياإلد

 المتعلق 2020أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 20 یوم ائدتھالف و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 العمومیة لالدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان

  . خطط 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   . 2020 اكتوبر 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
  2020 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد قانونال على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

 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
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع علىو

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  2012 أكتوبر
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 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط لمتعلقا 2020 فیفري

   العمومیة لالدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 16 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان العمومیة

  . خطط 02 بعدد شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

   . 2020 أكتوبر 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

              

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

  2020 سنة بعنوان مستشار

  الزیت ساقیة بلدیة یسرئ إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة ماعاتوالج
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة حداثبإ المتعلق 1957

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834  عدد االمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 10 في المؤرخ 2012 لسنة2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  2012 أكتوبر

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

   العمومیة لالدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  . العمومیة لالدارات المشترك ياإلدار السلك

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 20 یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 لالدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى
  2020 نةس بعنوان العمومیة

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

   . 2020 اكتوبر 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  
  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 الى للترقیة لفاتبالم الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة
  البلدیات لفائدة

  الزیت، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد األساسي وعلىالقانون
 الدولة لألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

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

 1999 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة  819عدد وعلىاألمر
 لمھندسي المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة اإلدارات
 جوان30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر وخاصة
2014،     

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الرئاسي وعلىاألمر
 الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات  صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات
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  مایلــــــــــي قــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي  المشترك بالسلك رئیس مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:لثانيا الفصل
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة

 المتوفر و رتبھم في المترسمون األول المھندسون أعاله الیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط فیھم

  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث لفصلا
 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 اجتماع تاریخ    -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ھذه تسجل و االداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

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

  ذاتیة، سیرة-

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

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

 دورات ندوات، محاضرات، ملتقیات، في المشاركة)المناظرة
 و البحوث و األعمال من نسخة ضاءاالقت وعند(...تكوینیة

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

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

 إسناد المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى :السادس الفصل
 التي لألنشطة تقییما (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام

  : على باالعتماد المناظرة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  لبحوثا و التأطیر و التكوین أعمال -

  علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال -

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
 ھذه تتولى و المحلیة الشــؤون وزیر مـن قــرار بمقتضى أعاله
   : بالخصوص اللجنة

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح -

 ملفات تقییم و دراسة في اعتمادھا المزمع اییسالمق ضبط -
   المترشحین

  (20) وعشرین (0)صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد اسناد -

  ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح -

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

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

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

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 بالسلك رئیس مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 و البلدیة رئیس قبل من العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
  .المناظرة لجنة من باقتراح

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بقرارضبط یتعلق
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  البلدیات لفائدة

  الزیت، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد األساسي وعلىالقانون
 الدولة لألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
   ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89
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 1999 جویلیة15 في المؤرخ 1999 لسنة  1569عدد وعلىاألمر
 المعماریین المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق
 21 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة
     ، 2009 جانفي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الرئاسي وعلىاألمر
 الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات  صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  مایلــــــــــي قــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا لإلدارة عماریینالم المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:الثاني الفصل
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

 في المترسمون األول المعماریون المھندسون أعاله الیھ المشار
 في األقل على اقدمیة اتسنو (5)خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه

 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 لخططا عدد   -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 ھذه تسجل و االداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

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

  ذاتیة، سیرة-

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

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

 دورات ندوات، محاضرات، ملتقیات، في كةالمشار)المناظرة
 و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء وعند(...تكوینیة

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

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

 إسناد المترشح الیھا ینتمي التي االدارة رئیس یتولى :السادس الفصل
 التي لألنشطة تقییما (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد
 فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا قام

  : على باالعتماد المناظرة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و التكوین أعمال -

  علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال -

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :السابع الفصل
 ھذه تتولى و المحلیة الشــؤون وزیر مـن قــرار بمقتضى أعاله
   : بالخصوص اللجنة

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین مةقائ اقتراح -

 ملفات تقییم و دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط -
   المترشحین

  (20) وعشرین (0)صفر بین یتراوح مترشح لكل عدد اسناد -

  ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح -

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

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

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

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة

 باقتراح و البلدیة رئیس قبل من لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك
  .ظرةالمنا لجنة من

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل
  البلدیات لفائدة
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  الزیت، قیةسا بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد األساسي وعلىالقانون
 الدولة لألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

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

 1999 فیفري15 في المؤرخ 1999 لسنة  365عدد وعلىاألمر
 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 2009 لسنة 112 عدد باألمر العمومیةالمتمم اراتلإلد  اإلعالمیة
     ، 2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الرئاسي وعلىاألمر
 الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات  صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  مایلــــــــــي قــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة ةالمناظر تنظم :األول الفصل
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل
  .القرار ھذا ألحكام وفقا

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:الثاني الفصل
 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل رتبة

 المتوفر و رتبھم في المترسمون المحللون أعاله لیھا المشار العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (5)خمس شرط 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 عدد   -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -

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

:   

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

  ینوبھ، من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار لألصلمن مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة منلألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط لألصلمن مطابقة نسخة-
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد لألصلمن مطابقة نسخة-

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

  .تأدیبیة عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد لألصلمن مطابقة نسخة-
 السنوات (05)الخمس خالل اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في تقریرنشاط-
 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:الخامس الفصل
 دلیال الضبط بمكتب لالتسجی تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم
  .االرسال تاریخ معرفة على

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

  : بالخصوص

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى:السابع الفصل
 للمھام أدائھ یعبرعن (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

   .ملھلع أدائھ في اتقانھ 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 بلق من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة السنوات (05)الخمس خالل

 لسنة األخیرةالسابقة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح
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 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار تقریرالنشاط-

 و تتالءم أخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة ألعضاء نیمك و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

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

 تقییـم أعاله الیھـا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسع الفصل
 ترتیب و القـرار ھــذا ألحكـام طبقـا علیھا المعروضة فاتالمل

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

 تكـون النقاط مـن المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت ااذ و الرتبـة فـي ألقدمھم األولویة
  .سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : العاشر الفصل
 باقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ببضبط یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنیي  بالسلك رئیس تقني

  البلدیات

  الزیت، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

 ماي 09 يف المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي وعلىالقانون
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد األساسي وعلىالقانون
 الدولة لألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

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

 أفریل 12 في المؤرخ األم  1999  لسنة 821علىاألمرعدد 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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الرئاسي وعلىاألمر
 الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات  صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

  مایلــــــــــي قــــــــــــــرر

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

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن:الثاني الفصل
 المشار العمومیة لإلدارات  المشترك بالسلكالتقني رئیس تقني رتبة
 شرط یھمف المتوفر و رتبھم في المترسمون األول التقنییون أعاله الیھ

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

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

   .سواھم دون المحلیة الجماعة الى

  : لقرارا ھذا یضبط و         

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد   -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ    -

   المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ    -

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

:   

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

  ،  ینوبھ من أو االدارة رئیس قبل من ممضى

  . العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  .الحالیة الرتبة في المترشح قرارتسمیة من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني اداریة حالة آلخر القرارالضابط 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 السنوات (05)الخمس

  .تأدیبیة قوبةع أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

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

 المترشح یعده تقدیر ىأقص على صفحات عشر في تقریرنشاط-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن
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 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة 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
  .االرسال تاریخ معرفة على

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

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات النظرفي-
  المناظرة في لمشاركةا

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

 تقییمي عدد اسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى:السابع الفصل
 لمھام أدائھ عن یعبر (20)العشرین و (0)الصفر بین یتراوح

  . لعملھ أدائھ في اتقانھ 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 السنوات (05)الخمس خالل

 لسنة األخیرةالسابقة السنوات (05)الخمس خالل المواظبة و السیرة-
  .المناظرة فتح

 7 بالفصل والمشارالیھ المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
   .أعاله

  .أعاله 4 الفصلب الیھ المشار تقریرالنشاط-

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

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

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

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

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

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

  . المناظرة

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 رتبـة الى للترقیــــة بالملفــــات داخلیة مناظرة فتــح بقرار یتعلق

  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك  رئیس مھندس

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار متعلّقال

 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
 لسنة 20 دعد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 االمرعدد وعلى
 المشترك بالسلك الخاص ألساسيا النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المعماریین للمھندسین

 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد األمر خاصة و تممتھ أو نقحتھ
   2009 جانفي 21

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمرالحكومي على و
  بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق

 عدد طبضب المتعلق 2020 جویلیة 17 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
  . 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة االمتحانات و بالملفات للترقیة

 سبتمبر 09 في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020



  6167صفحـة   2020نوفمبر  17 ––ريدة الرسمیة للجماعات المحلیة الج  80عـــــدد 

 لمھندسي المشترك بالسلك  رئیس ندسممھ رتبة الى للترقیة
  .العمومیة اإلدارات

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 18  یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 رتبة  الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 بعنوان میةالعمو االدارات لمھندسي المشترك بالسلك  رئیس مھندس
  . 2020 سنة

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

   . 2020 اكتوبر 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 تقني رتبـــة الى للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك التقني بالسلك رئیس

2020  

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821  عدد االمر وعلى
  التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص یعجم وعلى العمومیة لالدارات المشترك

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

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمرالحكومي على و
  بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق

 عدد بضبط المتعلق 2020 جویلیة 17 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
  2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة االمتحانات و لفاتبالم للترقیة

 2020 سبتمبر 09في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 16  یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول صلالف
  رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 سنة بعنوان العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني
2020 .  

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

   .2020 أكتوبر 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 رتبـة الى للترقیــــة بالملفــــات داخلیة مناظرة فتــح بقرار یتعلق

 المعماریین للمھندسین المشترك بالسلك  رئیس معماري مھندس
  العمومیة لإلدارات

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

 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
 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 االمرعدد وعلى
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المعماریین للمھندسین
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 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد األمر خاصة و تممتھ أو نقحتھ
   2009 جانفي 21

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمرالحكومي على و
  بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق

 عدد بضبط المتعلق 2020 جویلیة 17 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
  . 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة االمتحانات و بالملفات للترقیة

 سبتمبر 09 في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 للمھندسین المشترك بالسلك  رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة
  .العمومیة لإلدارات المعماریین

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 17  یوم لفائدتھا و زیتال ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 رتبة  الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و  2020

 المعماریین للمھندسین المشترك بالسلك  رئیس معماري مھندس
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات

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

   . 2020 اكتوبر 20 : یوم الترشحات مخت یقع : 3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

  

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

 2020 سبتمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 محلل رتبـــة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 سنة بعنوان االعالمیة تقنیي و لمحللي المشترك بالسلك  مركزي
2020  

  الزیت ساقیة بلدیة رئیس نإ

  .الدستور على االطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على و
  المحلیة للجماعات األساسي القانون باصدار المتعلّق

 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

 لسنة 20 عدد والقانون تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
 لسنة 89 عدد والمرسوم  2003 مارس 17 في المؤرخ 2003
  . 2011دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 نوفمبر 20 في المؤرخ 1957 لسنة 102 عدد األمر وعلى
  . الزیت ساقیـة بلدیة بإحداث قالمتعل 1957

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365  عدد االمر وعلى
 المشترك بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات االعالمیة تقنیي و لمحللي
 2009 لسنة 112 عدد األمر خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي

   2009 جانفي 21 في المؤرخ

 اوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد الرئاسي االمر وعلى
  . وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2016

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

 2019 مارس 22 في المؤرخ 291 عدد األمرالحكومي على و
  بالبلدیات والترسیم الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط متعلقال

 عدد بضبط المتعلق 2020 جویلیة 17 في المؤرخ المقرر وعلى
 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة
  . 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة االمتحانات و بالملفات للترقیة

 2020 سبتمبر 09في المؤرخ الزیت ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 االعالمیة تقنیي و لمحللي المشترك بالسلك  مركزي محلل رتبة
  .العمومیة لإلدارات

  مایلــــــي  قــــــــرر

 نوفمبر 17  یوم لفائدتھا و الزیت ساقیة ببلدیة یفتح :  األول الفصل
 رتبة  الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و 2020

 لالدارات االعالمیة تقنیي و لمحللي المشترك بالسلك مركزي محلل
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة

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

   . 2020 راكتوب 20 : یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  العلوش  كمال

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

  جبنیانة

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان



  6169صفحـة   2020نوفمبر  17 ––ريدة الرسمیة للجماعات المحلیة الج  80عـــــدد 

 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرار
 جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس    
   الوحیشي  الحافظ عبد

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020  

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة یسرئ   
   الوحیشي  الحافظ عبد

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

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

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة ناظرةم بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  .2020 سنة بعنوان جبنیانة

  بلدیة رئیس
   الوحیشي  الحافظ عبد

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة لملفاتبا داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان جبنیانة

  بلدیة رئیس
   الوحیشي  الحافظ عبد

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بالسلك رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
2020.  

 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح قراریتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس

  .2020 سنة بعنوان جبنیانة

  بلدیة رئیس   
   الوحیشي  الحافظ عبد

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
2020.  

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 جبنیانة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس   
   الوحیشي  الحافظ عبد

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

  شیحیة

 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب  رتبة
  .2020  سنة بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة

  الشــــــــیحیة، بـــــــلدیة رئیســــــــة إنّ 

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة ثبإحدا المتعلق 1985



  80عــــــدد   2020نوفمبر  17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6170صفحــة 

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

   بالبلدیات، الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :يیلــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما قـــــــــــــــــــــــــــــّررت

 دیسمبر 16 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020

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

    .(02) طتینبخ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2الفصل

  . 2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

                          
  بلدیة یسرئ  

  دباش  امیرة
  

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

 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف  رتبة

  .2020  سنة بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة  العمومیة

  الشــــــــیحیة، بـــــــلدیة رئیســــــــة إنّ 

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

   بالبلدیات، الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یلــــــــــــــــــــــــــــــــــي ما ــــــــــــــــــــــــــّررتقـــ

 دیسمبر 16 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020

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

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

  . 2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة ملفاتبال داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف  رتبة

  .2020  سنة بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة 

  الشــــــــیحیة، بـــــــلدیة رئیســــــــة إنّ 

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یلــــــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــــــّررت

 دیسمبر 16 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020

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

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

  . 2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

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

 2020 أكتوبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق یتعلق
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف  رتبة
  .2020  سنة بعنوان الشیحیة بلدیة لفائدة

  الشــــــــیحیة، بـــــــلدیة رئیســــــــة إنّ 

  الدستور، على  االطالع بعد

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

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

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

  أفریل 06 في المؤرخ 1985 لسنة 562 عدد األمر وعلى
  ، الشیحیة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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

   بالبلدیات، الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق 2020 أوت 3 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار  وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة لترقیةل التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  :یلــــــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــــــّررت

 دیسمبر 16 یوم ولفائدتھا الشیحیة ببلدیة تفتح - :األول الفصل
 االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020

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

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

  . 2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  دباش  امیرة

  

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

  بالعابد علي سیدي - الناظور

  

 یتعلق 2018 أوت 26  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
  .البلدیة اسم بتغییر

  قرار

 الدورة انعقدت المحلیة الجماعات جلة م من 220 بالفصل عمال
  2018 لسنة الثالثة العادیة

 االستدعاءات حسب 2018 اوت 27 بتاریخ البلدي للمجلس
  یةالبلد رئیسة من الموجھة

  .األعضاء السادة وبحضور

  :البلدیة اسم تغییر

 علي سیدي -الناظور( الحالیة التسمیة اثارتھا التي للخالفات نظرا
  ترتكز باعتبارھا )بلعابد

 ترابیا الراجعة العروش بقیة تمثل ال حیث العروشیة مفھوم على
  من كان المحلیة للجماعة

 فئوي او وشيعر وازع كل عن الجدیدة بالتسمیة الحیاد المتجھ
  او الخالفات كل لتالفي

 بئر بلدیة :كالتالي البلدیة اسم یصبح حیث القبیل ھذا من الصراعات
  .الشمالیة علي

 ھذه على باإلجماع البلدي المجلس صادق والنقاش المداولة إثر
  للبلدیة الجدیدة التسمیة



  80عــــــدد   2020نوفمبر  17 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6172صفحــة 

  .القانون علیھ ینص ما حسب الوسائل بجمیع بھ والتعریف

 البلدیة رئیسة بوغراف نزیھة :السیدة برئاسة اولةالمد ھذه وقعت
  والسادة السیدات وبحضور

 ، اول مساعد بنمسعود العوني :ذكرھم اآلتي البلدي المجلس أعضاء
  ثاني مساعد عامر ابن الطیب

 ، رابع مساعد المرخي مروى ، ث ثال مساعد عوسجي لیلى ،
  أوالد المجید عبد ,لطیف الحاج الكامل

 البشیر ,ضو أوالد سمیرة ,عماره بن السالم عبد ,یسھخما بیة ,علي
  بن عمر ,الحاج بن أماني ,نصر بن

 بن عفاف ,الخریریبي دمحم :والسادة السیدات بعذر بدون وتغیب خلیفة
  بن أمال ,خلیفة

 الناجح السید الجلسة حضر وقد الغنودي سعاد ,بنعلي أمل ,سعید
  العام الكاتب البریبري

  .الجلسة محضر كتابة تولى الذي للبلدیة

  بلدیة رئیس
  بوغراف  نزیھة

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

  السند

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بفتح یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن
 ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة

  2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( یةالمدن الھندسة في تقني

  

  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار
 وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق
 بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف

  2020 سنة

  الســــــــند ةبلدیــــــ رئیـــــس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 افریل 12 في رخالمؤ 1999 لسنة 821 عــدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

  . تممتھ

-04-13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عــدد األمر وعلى
 و القصوى السن لتحدید خاصة احكام بضبـط المتعلـق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط
 التكوین مراحل الى للدخول المناظرات او الخارجیة المناظرات

   العمومي القطاع في لالنتداب

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس قرار على و
 ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح
  2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني

-27 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
06-2018    

-11-02  بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس مداولة على و
2019  

 بلدیة عملة و اعوان مجموع ضبط بقرار الحاصل الشغور على و
  السند

 السند بلدیة بمیزانیة تقني النتداب رصدھا تم التي االعتمادات على و
   2020 لسنة

  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 االیام و 2020-12-30 یوم السند ببلدیة تفتح : األول الفصل
 صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة  الموالیة

 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ
2020   

 الرتبة بھذه للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
    واحدة بخطة

  . 2020-11-30 یوم رشحاتالت ختم یقع : الثالث الفصل

  2020-10-30 :في  السند   

  بلدیة رئیس                                                    

  ناصري  الراشدي 
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------------------  

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن

 عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي

  2020 سنة بعنوان

       

  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار
 النتداب راتباالختبا الخارجیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة یتعلق
 بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي عون
  2020 سنة بعنوان السند

  السند بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

  . تممتھ

-04-13 في المؤرخ 2006 نةلس 1031 عــدد األمر وعلى
 و القصوى السن لتحدید خاصة احكام بضبـط المتعلـق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط
 التكوین مراحل الى للدخول المناظرات او الخارجیة المناظرات

   العمومي القطاع في لالنتداب

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

-27  بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
06-2018   

  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 لمناظرةا برنامج و تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 في تقني ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة

 الحكام وفقا 2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة
   القرار ھذا

 عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : الثاني الفصل
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي

 سام فني شھادة على المحرزین للمترشحین 2020 سنة بعنوان
 المعھد قبل من او التكنولوجیة للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة

 او بمعادلتھا معترف شھائد او التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني
 من البالغین و المستوى بھذا منظرة تكوینیة شھادة على المحرزین

 احكام وفق تحتسب تقدیر اقصى على سنة (40) اربعون رالعم
 2006-04-13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر

  .اعاله الیھ المشار

 ذلك و التشغیل بمكاتب التسجیل من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة
 مكتب في للمترشح التسجیل عدم ةصور في و .التسجیل تاریخ

   . 2020 جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر یتم یتم التشغیل

 بقرار اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
   القرار ھذا یضبط و السند بلدیة رئیس من

  للتناظر المفتوحة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة ختم تاریخ•

  ناظرةالم فتح تاریخ•

 المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل اعاله الیھا

 رسالة بواسطة ارسالھا و الترشح استمارة سحب ثم للغرض
 السند بلدیة عنوان على بالبلوغ االشعار مع الوصول مضمونة
 الوثائق من یتكون بملف وجوبا فقةمر االستمارة تكون و 2190

   للمناظرة الترشح عند *أ * التالیة

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم الترشح استمارة-1
   www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-2

 ئدللشھا بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مجردة نسخة-3
  معادلة بشھائد االجنبیة

 بكل عنوانھ و المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان-4
  وضوح
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 باحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-5
 لم الشغل طالب بصفة القصوى السن تجاوزوا للذین التشغیل مكاتب
 لترشحاتا ختم تاریخ في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا على یمض
  باالمر للمعني القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه مدة لطرح

 الواردة او بالبلدیة الضبط بمكتب ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-6
   االجال بعد

  للمناظرة  في النجاح بعد *ب*

 على یمض لم ( االصل ) العدلیة السوابق سجل من مضمون-1
  اشھر 03 من اكثر تسلیمھ

  اشھر 03 من اكثر تسلیمھ على یمض لم والدة  نمضمو-2

   حدیثتان شمسیتان صورتان-3

  یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لالصل مطابقة نسخة-4

 اشھر 03 من اكثر تسلیمھ على یمض لم (االصل ) طبیة شھادة-5
 المفروضة الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان تثبت

 عمومیة مؤسسة من مسلمة الجمھوریة تراب املبك وظیفتھ لیمارس
  للصحة

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم او السریع البرید او الوصول مضمون البرید

 تعتمد و القرار ھذا من أ الفقرة 04 بالفصل الیھا المشار الوثائق
  الترشح ملف سالار تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السادس الفصل
 من باقتراح و السند بلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  المناظرة لجنة

 اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : السابع الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و السند بلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

  : بالخصوص

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح•

  االختبارات تسییر على االشراف و المترشحین ملفات دراسة•

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب•

  قبولھم یمكن الذین المترشحین ترتیب•

  : التالیة اتاالختبار على الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل

  اولي قبول اختبار•

  نھائي قبول اختبار•

   : اولي قبول اختبار-1

 الضارب ( ساعات 03 المدة ) تقني موضوع حول كتابي اختبار•
02  

 اختیار حسب الفرنسیة او  العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى•
  المترشح

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم و•
 اجراء بمكان البلدیة بمقر االعالم طریق عن او فردیة مكاتیب ریقط

 و البلدیة بموقع النتائج تنشر و اجرائھ تاریخ و االولي القبول اختبار
 بكل و بالبلدیة االعالنات بشباك تعلق و لھا الرسمیة بالصفحة
  المتاحة الوسائل

   ارالقر لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط•

   : نھائي قبول اختبار-2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یاخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 عن السؤال اختیار یقع و االمناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 العدد یقسم السؤال تغییر المترشح رغبة صورة في و السحب طریق
   اثنین على الیھ سیسند الذي

  : یلي كما الضوارب و االختبار بھذا المحددة المدة تضبط-3

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دق20   التحضیر•

  دق20   العرض•

  دق20    الحوار•

  01عشرین و صفر بین یتراوح

   العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجرى•

 یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض : التاسع الفصل
 النھائي  العدد یكون و 20 و 0 بین یتراوح عدد راختبا كل الى

 كان ان ما صورة في و المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا
 من االختبار اصالح اعادة تتم نقاط 04 یفوق العددین بین الفارق

   اخرین اثنین مصححین قبل

 (06) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج  :العاشر الفصل
   المترشح قبول رفض االولي القبول ختبارا في عشرین على

 في الناجحین المترشحین جمیع دعوة یتم  :عشر الحادي الفصل
   الشفاھي االختبار الجراء االولي القبول اختبار

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط مجموع على یحرز لم إن
 على مترشحین عدة تحصل فإن اإلختبارات لمجموع بالنسبة قلاأل

 األولویة تكون اإلختبارات لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس
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 ألكبرھم االولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت فإذا الصنف في ألقدمھم
  سنا

 المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 أي وال مذكرات وال تشریات وال كتب ال اإلختبارات مدة طیلة

  ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
   اإلختبارت وإلغاء اإلمتحان قاعة من حاال

 المترشحین ترتیب المناظرات لجنة تتولى : عشر الخامس الفصل
 و الشفاھي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا ترتیبا

 بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین تقترح و الكتابي
  . نھائیة

 ھذه في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء تتضمن االصلیة القائمة
 المعروضة الخطط حدود في و دارةالج ترتیب حسب المناظرة
  للتناظر

 و  االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر السادس الفصل
 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة القائمة

 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة 3أ صنف وقتي عون النتداب
  السند بلدیة رئیس قبل من العمومیة لالدارات

 و االصلیة  بالقائمة بالتصریح السند بلدیة تقوم : عشر السابع الفصل
 یتجاوز ال اجل في عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء

 االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر اقصى على یوم 30
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ االدارة تتولى و

 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم االشعار مع الوصول
 من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما 15 اقصاه اجل

 المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین قائمة
 العمل ینتھي ان على التفاضلي الترتیب حسب التكمیلیة بالقائمة
 التصریح تاریخ من تقدیر اقصى على اشھر ستة التكمیلیة بالقائمة
  . االصلیة بالقائمة

  2020-10-30 :في  السند

  بلدیة رئیس                                                   
  ناصري  الراشدي

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن
 وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة  لجنة بتركیبة
 بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف

  2020 سنة

  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار
 عون النتداب باراتباالخت الخارجیة المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي

  2020 سنة بعنوان

  الســــــــند بلدیــــــة رئیـــــس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  ،المحلیة الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

  . تممتھ

-04-13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عــدد األمر ىوعل
 و القصوى السن لتحدید خاصة احكام بضبـط المتعلـق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط
 التكوین مراحل الى للدخول المناظرات او الخارجیة المناظرات

   العمومي القطاع في لالنتداب

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد یئةالب و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس قرار على و
 ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح
  2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني

-27 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
06-2018    

-11-2 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس مداولة على و
2019  
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  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 النتداب تباراتباالخ الخارجیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي عون
 الیھ المشار القرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان السند
   : السادة من  اعاله

  رئیس بصفة          من او السند بلدیة رئیس•

  عضو بصفة       ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب•

  عضو بصفة   قفصة ببلدیة اول تقني  عمر الدین صالح•

 التحتیة البنیة و االسكان و التجھیز  الجھویة المندوبیة عن ممثل•
  عضو بصفة              بقفصة

 التكنواوجیة للدراسات العالي بالمعھد المدنیة الھندسة قسم عن ممثل•
   عضو بصفة         بقفصة

   عضو بصفة      المالیة و االداریة الشؤون مصلحة رئیس•

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم اخرین
    . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم االستعانة او للجنة

  2020-10-30 :في  السند 

  بلدیة رئیس  
  ناصري  الراشدي

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 بفتح یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس بقرارمن
 في 04 و 03 لالصناف المنتمین العملة الدماج  مھني  امتحان

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك استقبال عون  رتبة
  السند بلدیة لفائدة

        

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من قـــــرار
   مھني  امتحان بفتح

 استقبال عون  رتبة في 04 و 03 لالصناف المنتمین العملة الدماج
   السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  السند بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 اكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عــدد األمر وعلى
 اطار ضمن عملةال بعض ادماج شروط بضبـط المتعلـق 1985
  ، الموظفین

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عــدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1998

  اإلداریّة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة، والجماعات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عــدد األمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط ـقالمتعل 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس قرار على و
 المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان امجبرن و تنظیم بكیفیة

 االداري بالسلك استقبال عون  رتبة في 04 و 03 لالصناف
   السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  السند بلدیة اطار بقانون الشغورات على و

   السند بلدیة بمیزانیة االعتمادات تتوفر حیث و

  یلي مـــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــرّ 

 2020 دیسمبر 30 یوم لفائدتھا و السند ببلدیة یفتح-األول الفصـل
 03 لالصناف المنتمین العملة الدماج مھني امتحان الموالیة االیام و
 لالدارات المشترك االداري بالسلك استقبال عون  رتبة في 04 و

    2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة العمومیة

  خطط 02ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد – 2 الفصــل

  .2020 -11-30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع – 3 الفصــل

  2020-10-30 :في  السند

  بلدیة رئیس                                                     
  ناصري  الراشدي
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------------------  

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقـــــــــــــــــرار یتعلق

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفثح یتعلق  2020
 دةلفائ العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

  السند بلدیة

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس منـرارقـــ
 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفثح

   السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  السند بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عــدد األمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

-10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
10-2012   

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عــدد األمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 2020

  العمومیة لالدارات مشتركال

 1998 أكتوبر 2 في مؤرخ 1998 لسنة 1936 عدد  االمر على
 للدولة الوقتیین باألعوان الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 تنظیم بكیفیة المتعلق و 2020-10-30 في المؤرخ القرار على و
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة برنامج و

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار
   السند

  بتركیبة لمتعلق  البیئة و المحلیة ؤونالش وزیر السید قرار على و
 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة

  السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك

  السند بلدیة اطار بقانون الشغورات على و

  السند بلدیة میزانیة على و

  یلي مـــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــــــــــــرّ 

 و 2021 جانفي 18 یوم لفائدتھا و السند ببلدیة یفتح-األول الفصـل
 لالصناف المنتمین العملة الدماج مھني امتحان الموالیة االیام

 لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 7و6و5
    2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة العمومیة

  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد – 2 فصــلال

  2020 -12-18 یوم الترشحات قائمة ختم یقع – 3 الفصــل

  2020-10-30 :في  السند

  بلدیة رئیس     
  ناصري  الراشدي

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 مؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من  قــــــــــرار بقرار یتعلق

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق    30/10/2020 في
 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة   بالملفات
  2020 سنة بعنوان  السند بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   

 في مؤرخ والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قــــــــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق    30/10/2020

 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة  
  2020 سنة بعنوان  السند بلدیة دةلفائ العمومیة لإلدارات

  والبیئـــة المحلیـــة الشــــؤون وزیــــر  ان

  السنـــد بلدیـــة رئـــیس مــــن بإقتـــراح و

  الدستـور علـى االطــالع بعـد

 2018 ماي 16 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى
   للبلدیات سياألسا القانون بإصدار المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والجماعات
 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي

  .23/09/2011 في المؤرخ

 المتعلق 1980 أفریل 16 في المؤرخ 438 عدد االمر ىعل
  .السند بلدیة بإحداث

 13/04/1998 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخاص االساسي النظام  بضبط المتعلق

 تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات
 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر وخاصة

10/10/2012.  

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

  بالبلدیات والترسیم

  15/09/2020 في المؤرخ السند بلدیة رئیس قرار وعلى
 الى ةللترقی بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  .  السند بلدیة لفائدة

 المتعلق30/10/2020 في المؤرخ السند بلدیة رئیس قرار وعلى
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

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

  یلـــــي مـــــا قــــــــــرر

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
 أعاله إلیھ المشار القرار بمقتضى والمفتوحة  السند بلدیة لفائدة

   : السادة من 30/10/2020 في المؤرخ

  رئیس بصفة :ینوبھ من أو السند بلدیة رئیس

  عضو بصفة :ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضو بصفة :ینوبھ من أو السند بلدیة عام كاتب

 ببلدیة العامة اإلداریة الشؤون مدیر  رئیس متصرف : صوان السید
  عضو بصفة :قفصة

 أعضاء تعیین اللجنة رئیسل اإلقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 او الموكولة المھام بمختلف وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم اإلستعانة

   /في تونس   

  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

  ةبلدی رئیس  
  ناصري  الراشدي

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقـــــــــــــــــرار یتعلق

 بالملفات الداخلیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة یتعلق  2020
 مشتركال االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة

  السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من ــــرارق
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
   السند بلدیة

  السند بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عــدد األمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1998
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

-10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد االمر خاصة و تممتھ
10-2012   

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عــدد األمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط قالمتعلـ 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 بفتح بفتح المتعلق و 2020-10-30 في المؤرخ القرار على و
  الملفاتب الداخلیة المناظرة
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 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة
   السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بتركیبة المتعلق و 2020-10-30 في المؤرخ القرار على و
  بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة

 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة
  السند بلدیة فائدةل العمومیة لالدارات

  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل
 وفقا العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

   القرار ھذا الحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المتصرفون العمومیة
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في االقل على اقدمیة سنوات (5)

    الترشحات

 اعاله الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 مجموع من بالمائة 90 بنسبة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

 و اعاله علیھا المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین المتصرفین
  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون السند بلدیة الى بالنظر الراجعین

  للتناظر المعروظة الخطط عدد ـ

  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  اإلختبارات إجراء تاریخ ـ

 اعاله الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 التالیة بالوثائق مصحوبة السند بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان
:  

  ینوبھ من او البلدیة رئیس قبل من ممضى مفصل تلخیص•

  العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لالصل مطابقة نسخة•

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من للالص طبق نسخة•

 للمعني  اداریة حالة الخر الضابط القرار من لالصل طبق نسخة •
  باالمر

  العلمیة الشھائد من لالصل مطابقة نسخة•

 خالل العون على لمسلطة التادیبیة العقوبات قرارات من نسخ•
 التي ئدالشھا او المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات الخمس

  تادیبیة عقوبة اي من المترشح خلو تثیت

 دورات او الملتقیات في المشاركة شھائد من لالصل مطابقة نسخ•
 القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و االدارة قبل من المنظمة التكوین

 سنوات للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل
  ةالمناظر فتح لسنة السابقة االخیرة

 المترشح یعده تقدیر اقصى على صفحات عشر في نشاط تقریر•
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي االعمال و االنشطة یتضمن

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

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

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس الفصل
 ھذه تتولى و البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى اعاله
   بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و اتالترشح في النظر•
   المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب ة الملفات تقییم•
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین النترشحین قائمة اقتراح•

 عدد اسناد للمترشح المباشر السند بلدیة رئیس یتولى : السابع الفصل
 المنوطة للمھام ادائھ عن یعبر عشرون و صفر بین یتراوح تقییمي
  لعملھ ادائھ و بعھدتھ

 اعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم

  للمترشح العامة االقدمیة•

  للمترشح الرتبة في االقدمیة•

  يالتعلیم المستوى او العلمیة الشھائد•

 االدارة قبل من فیھما المرخص او المنظمین الرسكلة و التكوین•
  المناظرة فتح لسنة السابقة االخیرة سنوات للخمس

  المناظرة لسنة السابقة االخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة•

   7 بالفصل الیھ المشار و البلدیة رئیس طرف من المسند العدد•

  اعاله 4 صلبالف الیھ المشار النشاط تقریر•

 و تتالءم اخرى مقاییس اضافة المناظرة لجنة العضاء یمكن و
 بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و المترشح رتبة خصوصیة

 یتراوح عدد مقیاس  كل الى یسند و اللجنة اعضاء قبل من المذكورة
  عشرین 20 و صفر 0 بین

 ییمتق اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسع الفصل
 ترتیب و القرار ھذا الحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

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

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة او مترشحان
  االقدمیة ھذه تساوت اذا و الرتبة في القدمھم االولویة
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 إلى ویسند إثنین مصححین على اإلختباران یعرض :العاشر الفصل
 العدد ویكون (20)والعشرین (0) بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل

  الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 تتم نقاط (04)األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار حإصال إعادة

  .اآلخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
  صاحبھ رفض (20)العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط مجموع ىعل یحرز لم إن

 على مترشحین عدة تحصل فإن اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل
 األولویة تكون اإلختبارات لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس

 ألكبرھم االولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت فإذا الصنف في ألقدمھم
  سنا

 المترشحین تصرف تحت جدیو أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 أي وال مذكرات وال تشریات وال كتب ال اإلختبارات مدة طیلة

  ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارت وإلغاء اإلمتحان اعةق من حاال

 إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (5) خمس لمدة المشاركة
 من وبإقتراح البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ویقع الحق
 الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع اإلمتحان لجنة
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر الخامس الفصل
  . المناظرة لجنة من وبإقتراح السند بلدیة رئیس قبل من نھائیة

  2020-10-30 :في  السند

  بلدیة رئیس
  اصرين  الراشدي

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقرار یتعلق
 و 05 لالصناف المنتمین العملة الدماج  مھني  امتحان بفتح یتعلق
 المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 07 و 06

  السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار
   مھني  امتحان بفتح یتعلق

 رتبة يف 07 و 06 و 05 لالصناف المنتمین العملة الدماج
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب

   السند بلدیة

  السند بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 اكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عــدد األمر وعلى
 اطار ضمن العملة بعض ادماج شروط بضبـط المتعلـق 1985
  ، الموظفین

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عــدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1998

  اإلداریّة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة، والجماعات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عــدد األمر وعلى
 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 2020
  العمومیة لالدارات المشترك

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة قالمتعل 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس قرار على و
 المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان برنامج و تنظیم بكیفیة

 االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 07 و 06 و 05 لالصناف
   السند بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 بتركیبة المتعلق البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید قرار  على و
  للغرض المحدثة اللجنة

  السند بلدیة اطار بقانون الشغورات على و

   السند بلدیة بمیزانیة االعتمادات تتوفر حیث و
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  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 و 2021 جانفي 18 یوم لفائدتھا و السند ببلدیة یفتح-األول الفصـل
 لالصناف المنتمین العملة الدماج مھني امتحان الموالیة االیام

 لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 7و6و5
    2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة العمومیة

  خطط 03ب شغورھا سد ادالمر الخطط عدد حدد – 2 الفصــل

  .2020 -12-18 یوم الترشحات قائمة ختم یقع – 3 الفصــل

  2020-10-30 :في  السند

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 برنامج تنظیم كیفیة حول 30/10/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

  إدارة مستكتب رتبة في المنتمین  العملة إلدماج المھني اإلمتحان
  السند بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

      

 برنامج تنظیم كیفیة حول 30/10/2020 في مؤرخ ارقر
  إدارة مستكتب رتبة في المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان

  السند بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  السنــــد بلدیـــــة رئیــــــس  ان

  الدستـور علـى إطالعھ بعـد

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

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

 النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والجماعات
 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة متھتم أو نقحتھ التي

  23/09/2011 في المؤرخ

 المتعلق 1980 أفریل 16 في المؤرخ 438 عدد األمر وعلى
  .السند بلدیة بإحداث

 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 05/10/1985

   الموظفین إطار

 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 لسنة 2362 األمر وخاصة تممتھ
10/10/2012 ،  

 25/02/2020 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 بالمشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي لنظاما بضبط المتعلق

   العمومیة لإلدارات

 في المؤرخ 1998 لسنة  2509 عدد األمر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 18/12/1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
   اإلداریة

 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى
   وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 02/09/2020

-22 قي المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 والترقیة اإلنتداب وألیات الصیغ بضبط المتعلق 03-2019

  . بالبلدیات والترسیم

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر منشور على و
 اإلنتداب وألیات الصیغ تطبیق بكیفیة علقالمت 18/09/2019

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة

   النسد بلدیة بمیزانیة المرصودة اإلعتمادات وعلى

  .  السند بلدیة إطار بقانون الحاصل الشغور وعلى

  یلـــــي مـــــا قــــــــــرر

 اإلمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 رتبة في  7ـ 6 ـ5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج نيالمھ

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
            السند بلدیة

 في لإلدماج المھني اإلمتحان في یشارك أن یمكن : الثاني الفصل
 الخامس بالصنف والمرتبون المترسمون العملة إدارة مستكتب رتبة
   األقل على

 عند الفعلیة المدنیة الخدمة في سنوات (5) األقل على قضوا الذین ـ
   الترشحات ختم تاریخ

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا الذین ـ
 ختم شھادة على تحصلوا أو الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة
  األقل على األساسي التعلیم

  أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة  تكوینیة ھادةش على تحصلوا أو

 من بقرار أعاله  إلیھ الشار المھني اإلمتحان یفتح : الثالث الفصل
 دون السند بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس
  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروظة الخطط عدد ـ
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  الترشحات قائمة غلق تاریخ ـ

  اإلختبارات إجراء تاریخ ـ

 من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة تركیبة تضبط : الرابع الفصل
   والبیئة المحلیة الشؤون وزیر

 المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب : الخامس الفصل
 مصحوبة السند بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله إلیھ

  : التالیة بالوثائق

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم فصلم تلخیص ـ
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

  . العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

  صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة ـ

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : السادس لفصلا
 دلیل الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق
  الوصول أو اإلرسال تاریخ معرفة على

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السابع الفصل
 من تارحوبإق البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان في

  . المناظرة لجنة

  :التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل : الثامن الفصل

  الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار ـ

   : إما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار ـ

  الموظفین في بالتصرف

  العتاد في بالتصرف أو

   المالي بالتصرف أو

  .لھذا المصاحب بالملحق اإلختبار برنامج ضبط

  كاآلتي مفصل إختبار لكل المحددة والضوارب المدة

 المدة  الدولة ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في إختبار
  01 الضارب (02) ساعتان

   :إما یتعلق المترشح إختیار حسب تطبیقي إختبار

 المالي بالتصرف أو دالعتا في بالتصرف او الموظفین في بالتصرف
  01 الضارب 02) ساعتان المدة

 اللغة أو العربیة باللغة سواء اإلختبارات تجرى : التاسع الفصل
  المترشح إختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند إثنین مصححین على اإلختباران یعرض :العاشر الفصل
 العدد ویكون (20)والعشرین (0) بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل

  الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا ئيالنھا

 تتم نقاط (04)األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون آخرین إثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  .اآلخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
  صاحبھ رفض (20)العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط مجموع على یحرز لم إن

 على مترشحین عدة تحصل فإن اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل
 األولویة تكون تاإلختبارا لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس

 ألكبرھم االولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت فإذا الصنف في ألقدمھم
  سنا

 المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 أي وال مذكرات وال تشریات وال كتب ال اإلختبارات مدة طیلة

  ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر ابعالر الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي اإلختبارت وإلغاء اإلمتحان قاعة من حاال

 إداري إمتحان أو مناظرة كل في سنوات (5) خمس لمدة المشاركة
 من وبإقتراح البلدیة رئیس نم قرار بمقتضى التحجیر ویقع الحق
 الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویقع اإلمتحان لجنة
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي

 بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط : عشر الخامس الفصل
  . المناظرة لجنة من وبإقتراح السند بلدیة رئیس قبل من نھائیة

  30/10/2020 /في السند

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقرار یتعلق
 النتداب تباالختبارا الخارجیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة یتعلق
 بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي عون
  2020 سنة بعنوان السند

       

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من ـرارقـ
 عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج و تنظیم بكیفیة
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة ةالھندس في تقني ) 3أ صنف وقتي

  2020 سنة بعنوان

  السند بلدیة رئیس إن
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   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، الجماعات بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة داثبإح المتعلق 1980

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

  . تممتھ

-04-13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عــدد األمر وعلى
 و القصوى السن لتحدید خاصة احكام بضبـط المتعلـق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط
 التكوین مراحل الى للدخول المناظرات او الخارجیة المناظرات

   العمومي القطاع في لالنتداب

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة سرئی بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و نتداباال الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

-27  بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
06-2018   

  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 المناظرة برنامج و تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 في تقني ) 3أ صنف يوقت عون النتداب باالختبارات الخارجیة

 الحكام وفقا 2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة
   القرار ھذا

 عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح : الثاني الفصل
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي

 سام فني شھادة ىعل المحرزین للمترشحین 2020 سنة بعنوان
 المعھد قبل من او التكنولوجیة للدراسات العلیا المعاھد قبل من مسندة

 او بمعادلتھا معترف شھائد او التكنولوجیا و التطبیقیة للعلوم الوطني
 من البالغین و المستوى بھذا منظرة تكوینیة شھادة على المحرزین

 حكاما وفق تحتسب تقدیر اقصى على سنة (40) اربعون العمر
 2006-04-13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر

  .اعاله الیھ المشار

 ذلك و التشغیل بمكاتب التسجیل من بدایة القصوى السن تقدیر یتم و
 تلي التي سنوات الخمس خالل المفتوحة المناظرات الى بالنسبة
 مكتب في للمترشح التسجیل عدم صورة في و .التسجیل تاریخ

   . 2020 جانفي غرة یوم القصوى السن تقدیر میت یتم التشغیل

 بقرار اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
   القرار ھذا یضبط و السند بلدیة رئیس من

  للتناظر المفتوحة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة ختم تاریخ•

  المناظرة فتح تاریخ•

 المشار الخارجیة ظرةللمنا المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل اعاله الیھا

 رسالة بواسطة ارسالھا و الترشح استمارة سحب ثم للغرض
 السند بلدیة عنوان على بالبلوغ االشعار مع الوصول مضمونة
 الوثائق من یتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و 2190

   للمناظرة الترشح عند *أ * التالیة

 االلكتروني الموقع من سحبھا و تعمیرھا یتم الترشح استمارة-1
   www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة-2

 للشھائد بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مجردة نسخة-3
  معادلة بشھائد االجنبیة

 بكل عنوانھ و المترشح السم حامالن البرید ممعلو خالصا ظرفان-4
  وضوح

 باحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة-5
 لم الشغل طالب بصفة القصوى السن تجاوزوا للذین التشغیل مكاتب
 الترشحات ختم تاریخ في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا على یمض
  باالمر للمعني القصوى یةالقانون السن من الخدمات ھذه مدة لطرح

 الواردة او بالبلدیة الضبط بمكتب ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال-6
   االجال بعد

  للمناظرة  في النجاح بعد *ب*

 على یمض لم ( االصل ) العدلیة السوابق سجل من مضمون-1
  اشھر 03 من اكثر تسلیمھ

  اشھر 03 من اكثر تسلیمھ على یمض لم والدة  مضمون-2

   حدیثتان شمسیتان صورتان-3

  یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لالصل مطابقة نسخة-4
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 اشھر 03 من اكثر تسلیمھ على یمض لم (االصل ) طبیة شھادة-5
 المفروضة الذھنیة و البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح ان تثبت

 عمومیة مؤسسة من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  حةللص

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل
 جمیع یتضمن لم او السریع البرید او الوصول مضمون البرید

 تعتمد و القرار ھذا من أ الفقرة 04 بالفصل الیھا المشار الوثائق
  الترشح ملف ارسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 المشاركة حق لھم المخول ترشحینالم قائمة تضبط : السادس الفصل
 من باقتراح و السند بلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  المناظرة لجنة

 اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف : السابع الفصل
 اللجنة ھذه تتولى و السند بلدیة رئیس من بقرار تركیبتھا تضبط لجنة

  : بالخصوص

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول مترشحینال قائمة اقتراح•

  االختبارات تسییر على االشراف و المترشحین ملفات دراسة•

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب•

  قبولھم یمكن الذین المترشحین ترتیب•

  : التالیة االختبارات على الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل

  اولي قبول اختبار•

  نھائي قبول اختبار•

   : اولي قبول اختبار-1

 الضارب ( ساعات 03 المدة ) تقني موضوع حول كتابي اختبار•
02  

 اختیار حسب الفرنسیة او  العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى•
  المترشح

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم یتم و•
 اجراء بمكان لدیةالب بمقر االعالم طریق عن او فردیة مكاتیب طریق
 و البلدیة بموقع النتائج تنشر و اجرائھ تاریخ و االولي القبول اختبار

 بكل و بالبلدیة االعالنات بشباك تعلق و لھا الرسمیة بالصفحة
  المتاحة الوسائل

   القرار لھذا المصاحب بالملحق التقني االختبار برنامج یضبط•

   : نھائي قبول اختبار-2

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یاخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 عن السؤال اختیار یقع و االمناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 العدد یقسم السؤال تغییر المترشح رغبة صورة في و السحب طریق
   اثنین على الیھ سیسند الذي

  : یلي كما الضوارب و االختبار بھذا المحددة المدة تضبط-3

  النقاطالضارب لمدةعدداالختبارا نوعیة

  :شفاھي اختبار

  دق20     التحضیر•

  دق20    العرض•

  دق20   الحوار•

  01عشرین و صفر بین یتراوح عدد

   العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجرى•

 یسند و اثنین مصححین على االختبارات تعرض : التاسع الفصل
 النھائي  العدد یكون و 20 و 0 بین یتراوح عدد اختبار كل الى

 كان ان ما صورة في و المسندین للعددین الحسابي للمعدل ساویام
 من االختبار اصالح اعادة تتم نقاط 04 یفوق العددین بین الفارق

   اخرین اثنین مصححین قبل

 (06) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج  :العاشر الفصل
   المترشح قبول رفض االولي القبول اختبار في عشرین على

 في الناجحین المترشحین جمیع دعوة یتم  :عشر اديالح الفصل
   الشفاھي االختبار الجراء االولي القبول اختبار

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
 على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط مجموع على یحرز لم إن

 على حینمترش عدة تحصل فإن اإلختبارات لمجموع بالنسبة األقل
 األولویة تكون اإلختبارات لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس

 ألكبرھم االولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت فإذا الصنف في ألقدمھم
  سنا

 المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 أي وال مذكرات وال تشریات وال كتب ال اإلختبارات مدة طیلة

  ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ انك مھما مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
   اإلختبارت وإلغاء اإلمتحان قاعة من حاال

 المترشحین ترتیب المناظرات لجنة تتولى : عشر الخامس الفصل
 و الشفاھي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا یباترت

 بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین تقترح و الكتابي
  . نھائیة

 ھذه في نھائیا المقبولین المترشحین اسماء تتضمن االصلیة القائمة
 المعروضة الخطط حدود في و الجدارة ترتیب حسب المناظرة
  للتناظر

 و  االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر ادسالس الفصل
 الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة القائمة

 المشترك التقني بالسلك تقني رتبة 3أ صنف وقتي عون النتداب
  السند بلدیة رئیس قبل من العمومیة لالدارات
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 و االصلیة  القائمةب بالتصریح السند بلدیة تقوم : عشر السابع الفصل
 یتجاوز ال اجل في عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین استدعاء

 االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من بدایة تقدیر اقصى على یوم 30
 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ االدارة تتولى و

 في معملھ بمراكز االلتحاق علیھم بان بالتسلیم االشعار مع الوصول
 من یحذفون و للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما 15 اقصاه اجل

 المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین قائمة
 العمل ینتھي ان على التفاضلي الترتیب حسب التكمیلیة بالقائمة
 التصریح تاریخ من تقدیر اقصى على اشھر ستة التكمیلیة بالقائمة
   ةاالصلی بالقائمة

  2020-10-30 :في  السند

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي

  

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

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من بقرار یتعلق
 عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي

  2020 سنة بعنوان

   

  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــرار
 عون النتداب باالختبارات خارجیةال المناظرة  لجنة بتركیبة یتعلق
 السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي

  2020 سنة بعنوان

  الســــــــند بلدیــــــة رئیـــــس إن

   الدستور، على االطالع بعد

 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  المحلیة، ماعاتالج بمجلة یتعلّق 2018 ماي 9

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدّولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983

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

-04-16 في المؤرخ 1980  لسنة  438 عدد األمر وعلى
   السند بلدیة بإحداث المتعلق 1980

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عــدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبـط المتعلـق 1999
 وا نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدارات المشترك

  . تممتھ

-04-13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عــدد األمر وعلى
 و القصوى السن لتحدید خاصة احكام بضبـط المتعلـق  2006

 في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط
 التكوین مراحل الى للدخول المناظرات او الخارجیة المناظرات

   العمومي القطاع في لالنتداب

-09-02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر على و
   اعضائھا و  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

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

   بالبلدیات الترسیم

 بتاریخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و
 و االنتداب الیات و صیغ تطبیق بكیفیة المتعلق 18-09-2019

   بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 یتعلق  2020-10-30 في مؤرخ السند بلدیة رئیس قرار على و
 ) 3أ صنف وقتي عون النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح
  2020 سنة بعنوان السند بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني

-27 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
06-2018    

-11-2 بتاریخ المنعقدة جلستھ في البلدي المجلس مداولة على و
2019  

  یلي مـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــّرر

 النتداب باالختبارات لخارجیةا المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 بلدیة لفائدة  ( المدنیة الھندسة في تقني ) 3أ صنف وقتي عون
 الیھ المشار القرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان السند
   : السادة من  اعاله

  رئیس بصفة           ینوبھ من او السند بلدیة رئیس•

  عضو بصفة     ینوبھ من او للبلدیة العام الكاتب•

  عضو بصفة     قفصة ببلدیة اول تقني  عمر الدین صالح•

 التحتیة البنیة و سكاناال و التجھیز  الجھویة المندوبیة عن ممثل•
  عضو بصفة              بقفصة

 التكنواوجیة للدراسات العالي بالمعھد المدنیة الھندسة قسم عن ممثل•
   عضو بصفة         بقفصة

   عضو بصفة         المالیة و االداریة الشؤون مصلحة رئیس•

 اعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند كنیم : الثاني الفصل
 الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم اخرین
    . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم االستعانة او للجنة

  2020-10-30 :في  السند

  

  بلدیة رئیس   
  ناصري  الراشدي
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  القصر

  

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  2019 لسنة المیزانیة ختم بقرار یتعلق

  2019 لسنة المیزانیة ختم قرار

 القصر بلدیة رئیس ضو عادل ھذا أسفل لممضيا إني              
 بتاریخ جلستھا في بالقصر البلدي المجلس مداولة بمقتضى بھذا القائم

 لتصرف المالي الحساب على االطالع بعد 28/09/2020
2019  

  : أوقــــف               

  :المیزانیة لمقابیض الجملي المبلغ(1

 اثنان و أربعمائة و ألفا عونتس و اثنان و ثمانمائــــة و مالیین خمسة
   (5.892.422.720) ملیما 720 و دینارا عشرون و

  :بدفعھا المأذون المیزانیة لمصاریف النھائي الجملي المبلغ(2

 و اثنان و سبعمائة و ألفا ثمانون و اثنان و ثمانمائة و مالیین أربع
  (4.882.752.991) ملیما 991 و دینارا خمسون

 حسابات الى نقلھا في یرخص التي 2019 سنة نتیجة مبلغ(3
   :(للمیزانیة الجملي الفائض)المیزانیة خارج

 و دینارا  ستون و تسعة و ستمائة و آالف تسعة و ملیون واحد
  (1.009.669.729) ملیما 729

 حد الى استعمال دون الباقیة األول بالعنوان االعتمادات مبلغ(4
  :التصرف اختتام

 دینارا عشرون و اثنان و خمسمائة و لفاأ خمسون و ثالثة و سبعمائة
  (753.522.660) ملیما 660 و

 الباقیة الثاني العنوان من الخامس بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ(5
  :(5 الجزء فائض) الموالي التصرف اختتام حد الى استعمال دون

  أربعة و ستمائة و ألفا أربعون و أربعة

  (44.664.453) ملیما 453 و دینارا ستون و 

  .بالقصر 2019 لسنة التصرف میزانیة غلق و ختم :بالتالي أصرح

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

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

 2020 أكتوبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد مداوالت
  2020 سنة بعنوان المیزانیة في بالترفیع یتعلق

   االستثنائیة الجلسة محضر مضمون

  2020 اكتوبر 06 بتاریخ بالقصر البلدي للمجلس

 على االستثنائیة الجلسة 06/10/2020 الثالثاء الیوم انطلقت   
 و السیدات بحضور مساء دقیقة عشرة خمسة و الخامسة الساعة
  :ذكرھم األتي السادة

 المساعد مصباح نجیم دمحم السید – البلدیة رئیس ضو عادل السید
 عامري نادر السید -الثاني المساعد حامدي اسكندر السید -االول

 وریدة السیدة -الرابع المساعد فتاح جمال السید -  الثالث المساعد
 السید -عمایدیة یسرى السیدة – مصباح نورالدین السید – خالدي

 بسمة السیدة -االدب امال السیدة -فتاح كریم السید -قواید بوترعة
  البلدیة عام كاتب ملوح ھالل السید – زیاني وداد السیدة -بوكثیر

 ضو عادل البلدیة رئیس افتتح النصاب اكتمال من التاكد بعد و
 على ستقتصر الجلســـة ان مشیرا  الحضور بالسادة مرحبا الجلسة
 احال ثم 2020 میزانیة في ترفیع و اعتمادات تحویل في النظر

 تفاصیل بتالوة قام الذي ملوح ھالل العام الكاتب السید الى الكلمــــة
  :كاالتي ذلك و الترفیع و التحویالت

  :المیزانیة في ترفیع?

 الخاصة االعتمادات توزیع جلسة محضر على االطالع بعد و
 دیسمبر 20 بتاریخ 2020 لسنة لالستثمار السنوي بالبرنامج
  :كاالتي المیزانیة ترفیع على باالجماع المصادقة تمت 2019

                                      

  الجدید القدیمالزیادةالتخفیضالمبلغ لغفالبیـــــانالمب.عالفصلفف

  الـــمــــوارد

 موارد -قروض صندوق من مسندة منح2070010102
  1.110.250.000-397.000.000713.250.000السنة

  النفقـــــات

 و النظافة معدات اقتناء2066060100
  483.841.329-243.591.329240.250.000الطرقات

-90.686100.000.000العمومیة اإلنارة2066100100
100.090.686  

 تعبید2066130200
  108.446.451373.000.000481.446.451الطرقات

  . مساء السادسة الساعة على الجلسة رفعت

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

  

  


