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  للــجماعــات المــحــلیة

  
  

  
 

 

 

 

  

 

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 المرسى

 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 ..................................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى

 رواد
 للتـرقـیـة  بالملـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بفـتـح یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 سنة بعنوان رواد لدیةب لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبـة إلـى االستثنائیة
2020....................................................................................................................................... 

 تبالملفا الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 .........................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 بعنوان رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 ..................................................................................................................................2020 سنة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 .........................................................................................................................2020 سنة بعنوان
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  بالملـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بـفـتـح یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بعنوان رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبـة إلـى ستثنائیةاال للتـرقـیـة

 ..................................................................................................................................2020 سنة
 ةللترقـی اتبالملف داخـلـیـة مناظرة بفـتـح یتعلق 2020 سبتمبر 30 في مؤرخ 2020 لسنة 6 عدد قرار

  سنة بعنوان رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبـة إلـى االستثنائیة
2020....................................................................................................................................... 

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 بعنوان رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 ..................................................................................................................................2020 سنة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

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

  بالـمـلـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بـفـتـح یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة

 .........................................................................................................................2020 سنة بعنوان
  بالملـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بفـتـح یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 وانبعن رواد بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف رتبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة
 .................................................................................................................................2020 سنة

 الزھراء
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ......................................................................................................................رئیس متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ...............................................................................................................................متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ...............................................................................................................................أول تقني رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 .............................................................................................................رئیس معماري مھندس رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ............................................................................................................رئیس معماري مھندس رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 ............................................................................................................................. متصرف رتبة
 العمومي المحاسب لدى خاص حساب بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 .....................................................................................................................الزھراء بلدیة محتسب
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ...................................................................................................................................تقني رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار لقیتع 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ....................................................................................................................................تقني رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة ةمناظر فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ..............................................................................................................................أول تقني رتبة
 إلى ترقیةلل بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 ....................................................................................................................مستشار متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 ......................................................................................................................رئیس متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 ....................................................................................................................مستشار متصرف رتبة
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 قلیبیة
 یتعلق 17/9/2020 في بقرارمؤرخ یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 اإلعالمیة وتقنیي محللي سلكب برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ............................................................................................. . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 ........................................................................................................... . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة
 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنـي بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ..................................................................................................................................... . قلیبیة
 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  ...............................................................................................2020 .سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة
 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

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

 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة 
 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 ددع قرار

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ..................................................................................................قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 ...............................................................................................................2020 سنة بعنوان ةقلیبی

 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 ............................................................................................................ قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة
 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ اربقر یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 . ............................................................................................................قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة

 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
  لفائدة العمومیة لإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 .............................................................................................................................. . قلیبیة بلدیة
 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 . ..............................................................................................................قلیبیة بلدیة  لفائدة لإلدارة

 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة ةمناظر بفتح
 .................................................................................................................. ................قلیبیة بلدیة
 یتعلق 17/09/2020 في بقرارمؤرخ یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 .................................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة
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 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 .......................................................................................................البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات
 یتعلق 17/10/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف ةرتب إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 ...................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة

 تعلقی 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 ................................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة
 یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 ................................................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة
 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 .............................................................................................................المحلیة بالجماعات العمومیة

 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 جویلة 18  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى ثنائیةاالست للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 ...................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة
 یتعلق 17/09/2020 في بقرارمؤرخ یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 .......................................................................................................البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد رقرا
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح

 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة 
 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ................................................................................................................قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 ....................................................................................2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة
 الھواریة

 لجداول السنوي بالتحیین تكلیف بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 .............................................................2021 لسنة المبنیة غیر و المبنیة العقارات على المعلوم تحصیل

 علوش دار
 في ؤرخم دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 24

 ...................................................................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 الماتلین

 .......البلدي للمجلس الداخلي النظام تنقیح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق  بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ....................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من
 المھني االمتحان لجنة بتركیب یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 ...............................2020 سنة بعنوان الماتلین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة
 المزمع العملة عـــدد بضبط یتعلق  بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 .......................................2020 سنة بعنوان الماتلین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم
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 تاجروین
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 تمبرسب 27  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

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

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 ..................................................................................................................................2020 سنة
 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة بقراریتعلق یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رفمتص رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات
 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق راربق یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات
 ............................................................................................................2020 سنة بعنوان تاجروین

 الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات
 ............................................................................................................2020 سنة بعنوان تاجروین

 سلیانة
 لترقیة المھني امتحان بفتح یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 ...........................................2020 سنة انبعنو سلیانة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقـرار یتعلق 2020 نوفمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 ..................................................................................................................................2020 نةس

 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 ...............................................................2020 سنة بعنوان  اشرةمب أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم

 الكریب
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ياإلدار بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة
 رةالمناظ تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   سنةل 23 عدد قرار

 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
 ........................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 ......................................................................................................2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

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

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة
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 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 ..................................................................................................................................2020 سنة
 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب تبةر الى االستثنائیة للترقیة
 ..................................................................................................................................2020 سنة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 ......................................................................................................2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 ..............................................................................................................2020 سنة بعنوان الكریب

 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياال بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
2020........................................................................................................................................ 

 بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار قیتعل 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
 .........................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 .......................................................................................................2020 سنة ان بعنو الكریب بلدیة
 الصغرى القلعة

 .......................متصرف رتبة الى بترقیة یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 ............مستشار متصرف رتبة الى بترقیة یتعلق 2020 مبرنوف 15  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 .....رئیس معماري مھندس رتبة الى بترقیة یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ....................رئیس تقني رتبة الى بترقیة یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 ...............رئیس متصرف رتبة الى بترقیة یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 34 دعد قرار

 مدنین
 بالملفات داخلیة ماظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة یةالعموم لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة
2020........................................................................................................................................ 

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ...........مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 ....... مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 سنة عنوانب مدنین بلدیة لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة
2020........................................................................................................................................ 

 الى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 .....................2020 سنة بعنوان مدنیبن بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات المشترك التقني بالسلك رئیس يتقن رتبة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 ....2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 .........2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة
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 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد رقرا
 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة
2020........................................................................................................................................ 

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 .....2020 سنة بعنوان نمدنی بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 ..............2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة الى للترقیة

 14 في المؤرخ القرار بتنقیح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019 اكتوبر

 ......................................................................................مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

  .مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 سنة بعنوان مدنین ببلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة
2020........................................................................................................................................ 

 الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ........ مدنین یةبلد لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى للترقیة
2020....................................................................................................................................... 

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 . ........مدنین بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ......2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة

 أجیم جربة
 باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 .....................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني النتداب
 باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 .................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد النتداب
 النتداب تباالختبارا خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .....................................2020  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني
 النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 شاحنات میكانیــك : اختصــاص آجــیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة اتلإلدار المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
................................................................................................................................ومعدات ثقیلة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

  

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح

  العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق قرار

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

  ، إطّالعھ بعد  المرسى بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 األساسي القانون على
  المحلیة، الجماعات بمجلة متعلقال و 2018

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

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 سنةل 89 عدد المرسوم خاصة و
2011،  

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط لقیتع 2019
  بالبلدیات،

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

  الثالثة، و الثانیة و األولى بالوحدات المحلیــــــة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في مؤرخال للمقرر الملحق على و
 و الترقیة شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیة المدونة

  البلدیات، و الجھویة المجالس لعملة االنتداب

 المتعلق 2020 جویلیة 30  في المؤرخ 771 عدد المقرر على و
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  ،2020 سنة بعنوان سىالمر ببلدیة مباشرة

  یلـي مـا قـرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان المرسى ببلدیة یفتح :األول الفصل
 التالي الجدول لمقتضیات وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  ( الملحقة الوثیقة أنظر )

 و 2020 سبتمبر 10 یوم المھنیة االمتحانات تجرى :2 الفصل
  .الموالیة األیام

  .2020 أوت 10 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

 في المؤرخ 770 عدد البلدي القرار القرار ھذا یعّوض : 4الفصل
  .2020 جویلیة 30

  البلدیــة رئیـس
  بوراوي  معز

 

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

  رواد

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 رتبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة  فـاتبالملـ داخـلـیـة مـنـاظـرة بفـتـح

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

 2020 نوفمبر 23 یوم ولفائدتھا رواد ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 ةرتب إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  . 2020 سنة

 03 بعدد شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 2 الـفـصــــــل
  . خـطـط

 أكتوبر 23 یـــــوم الـتـرشـحــات خــتــم یـقـع : 3 الـفـصــــــل
2020  

  بلدیة رئیس
  بوعصیدة  عدنان

  



 

  6403صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

 للتـرقـیـة بالملـفـات ةالـداخلیـ المنـاظـرة تنّظـم : األول الفصـل
 المشتـرك اإلداري بالسلـك مستشار متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة
 : 2 الـفـصــــــل . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا العمومیة لـإلدارت

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن
 المتصرفون ركالمشت اإلداري بالسلـك مستشار متصرف رتبة

 أقدمیة سنوات (4) أربع شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 ھذه تتم وال الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة إالمرة االستثنائیة الترقیة
 ینتكو بإعادة تمتعوا  الذین المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل. المھني مسارھم
 األعوان ولفائدة رواد بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

 -: القرار ھذا ویضبط ، سواھم دون رواد لبلدیة بالنظر الراجعین
 -، الترشحــات قائمـة غلـق تاریخ -، للتناظر المعروضة الخطط عدد

 الترشح ملفات تقدم : 4 الـفـصــــــل. المناظرة لجنة اجتـمـاع تاریـخ
 المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة الترشح ملفات وتشتمل رواد لبلدیة
 -   : التالیة الوثائق على مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 من ممضاة الخدمات في قائمة -.   االستثنائیة ترقیةلل ترشح مطلب
 قرار من نسخة -            .  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 تسمیة قرار من نسخة -          .  باألمر للمعني االنتداب
 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -.  المترشح

 بـعـد یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض         . باألمر
 تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل . التـرشحـات سجل ختم تاریخ
 مـن قرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا المشار الداخلیـة المناظـرة لجنـة
 تـقـییـم -: بالخصوص اللجنة ھذه وتتولّى          رواد بلدیة رئیس

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار ألحكام طبقا الملفـات
 إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق 2020

  إعداد - العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف
 تضبط : 6 الـفـصــــــل.  ترقیتھم المقترح األعوان في قــائـمـــة

 بالملـفـات الـداخلیـة للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس
 -:  یلي كما مستشار متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة تـرقـیـةلل

 للمترشح  الحالیة الرتبة في األقدمیة -. للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة
 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 7 الفصـــــل.

  . رواد بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  بلدیة رئیس
  عصیدةبو  عدنان

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

 للتـرقـیـة بالملـفـات الـداخلیـة المنـاظـرة متنّظـ : األول الفصـل
 المشتـرك اإلداري بالسلـك رئیس متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة
 : 2 الـفـصــــــل . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا العمومیة لـإلدارت

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن
 المتصرفون المشترك اإلداري سلـكبال رئیس متصرف رتبة

 (4) أربع شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون المستشارون
 الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 المھنیة الحیاة طیلة واحدة إالمرة االستثنائیة الترقیة ھذه تتم وال
 تمتعوا  الذین مجینالمد األعوان جمیع الترقیة ھذه تشمل وال للعون

 المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل. المھني مسارھم تكوین عادة‘ب
 رواد بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة
 ویضبط ، سواھم دون رواد لبلدیة بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة

 قائمـة قغلـ تاریخ -، للتناظر المعروضة الخطط عدد -: القرار ھذا
 : 4 الـفـصــــــل. المناظرة لجنة اجتـمـاع تاریـخ -، الترشحــات

 وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم
 للمناظرة الترشح ملفات وتشتمل رواد لبلدیة المركزي الضبط بمكتب

 على رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 في قائمة -.   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -   : التالیة الوثائق

 -            .  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضاة الخدمات
 من نسخة -          .  باألمر للمعني االنتداب قرار من نسخة
 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -.  المترشح تسمیة قرار

 یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض         . باألمر للمعني
 تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل . التـرشحـات سجل ختم تاریخ بـعـد
 مـن قرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا المشار الداخلیـة المناظـرة لجنـة
 تـقـییـم -: بالخصوص اللجنة ھذه وتتولّى          رواد بلدیة رئیس

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس رارق ألحكام طبقا الملفـات
 إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق 2020

  إعداد - العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف
 تضبط : 6 الـفـصــــــل.  ترقیتھم المقترح األعوان في قــائـمـــة

 بالملـفـات الـداخلیـة رةللمناظ المترشحین ملفات تقییم مقاییس
 -:  یلي كما رئیس متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة

 للمترشح  الحالیة الرتبة في األقدمیة -. للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة
 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 7 الفصــــل.

  . دروا بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  بلدیة رئیس
  بوعصیدة  عدنان



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6404صفحــة 

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة
  2020 ةسن بعنوان رواد بلدیة لفائدة

 للتـرقـیـة بالملـفـات الـداخلیـة المنـاظـرة تنّظـم : األول الفصـل
 المشتـرك اإلداري بالسلـك  مساعد متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة
 : 2 الـفـصــــــل . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا العمومیة لـإلدارت

 إلى نائیةاالستث للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن
 التصرف كتبة المشترك اإلداري بالسلـك مساعد متصرف رتبة

 أقدمیة سنوات (4) أربع شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 ھذه تتم وال الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة إالمرة االستثنائیة الترقیة
 تكوین بإعادة تمتعوا  الذین المدمجین األعوان جمیع قیةالتر ھذه

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل. المھني مسارھم
 األعوان ولفائدة رواد بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

 -: القرار ھذا ویضبط ، سواھم دون رواد لبلدیة بالنظر الراجعین
 -، الترشحــات قائمـة غلـق تاریخ -، للتناظر المعروضة الخطط عدد

 الترشح ملفات تقدم : 4 الـفـصــــــل. المناظرة لجنة اجتـمـاع تاریـخ
 المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة الترشح ملفات وتشتمل رواد لبلدیة
 -   : التالیة الوثائق على  مساعد تصرفم رتبة إلى االستثنائیة

 من ممضاة الخدمات في قائمة -.   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب
 قرار من نسخة -            .  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

 تسمیة قرار من نسخة -          .  باألمر للمعني االنتداب
 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -.  المترشح

 بـعـد یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض         . باألمر
 تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل . التـرشحـات سجل ختم تاریخ
 مـن قرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا المشار الداخلیـة المناظـرة لجنـة
 تـقـییـم -: بالخصوص اللجنة ھذه وتتولّى          رواد بلدیة رئیس

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار ألحكام طبقا الملفـات
 إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط المتعلق 2020

  إعداد - العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف
 تضبط : 6 الـفـصــــــل.  ترقیتھم المقترح األعوان في قــائـمـــة

 بالملـفـات الـداخلیـة للمناظرة المترشحین ملفات تقییم مقاییس
 -:  یلي كما  مساعد متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة

 للمترشح  الحالیة الرتبة في األقدمیة -. للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة
 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 7 الفصـل.

  . رواد بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  بلدیة رئیس
  بوعصیدة  عدنان

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة  بالملـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بـفـتـح
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  2020 سنة بعنوان رواد بلدیة

 2020 نوفمبر 23 یوم ولفائدتھا رواد ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  . 2020 سنة

  03 بعدد شغورھا سدّ  المراد ططالخ عدد حدّد : 2 الـفـصــــــل
  . خـطـط

 أكتوبر 23 یـــــوم الـتـرشـحــات خــتــم یـقـــع : 3 الـفـصــــــل
2020 .  

  بلدیة رئیس
  بوعصیدة  عدنان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 رتبـة إلـى االستثنائیة ةللتـرقـیـ  بالملـفـات داخـلـیـة مناظرة بفـتـح

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

 2020 نوفمبر 23 یوم ولفائدتھا رواد ببلدیة یفتح : األول الفصـل 
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلكب  رئیس متصرف
 شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 2 الـفـصــــــل. 2020 سنة
 الـتـرشـحــات خــتــم یـقـــع : 3 الـفـصــــــل. خـطـط  03 بعدد

  . 2020 أكتوبر 23 یـــــوم

  بلدیة رئیس  
  بوعصیدة  عدنان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان رواد بلدیة لفائدة

 للتـرقـیـة بالملـفـات الـداخلیـة المنـاظـرة تنّظـم : األول الفصـل
 المشتـرك اإلداري بالسلـك  تصرف كاتب رتـبـة إلـى االستثنائیة



 

  6405صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

 : 2 الـفـصــــــل . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا العمومیة لـإلدارت
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترّشح أن یمكن
  رةاإلدا مستكتبو المشترك اإلداري بالسلـك  تصرف كاتب رتبة

 أقدمیة سنوات (4) أربع شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 ھذه تتم وال الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة إالمرة االستثنائیة الترقیة
 تكوین بإعادة تمتعوا  الذین المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل. المھني مسارھم
 األعوان ولفائدة رواد بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

 -: القرار ھذا ویضبط ، سواھم دون رواد لبلدیة بالنظر الراجعین
 -، الترشحــات قائمـة غلـق تاریخ -، للتناظر المعروضة الخطط عدد

 الترشح ملفات تقدم : 4 الـفـصــــــل. المناظرة لجنة اجتـمـاع تاریـخ
 المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة الترشح ملفات وتشتمل رواد لبلدیة
 مطلب -   : التالیة الوثائق على  تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

 قبل من ممضاة الخدمات في قائمة -.   ثنائیةاالست للترقیة ترشح
 االنتداب قرار من نسخة -            .  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس
 -.  المترشح تسمیة قرار من نسخة -          .  باألمر للمعني
        . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة

 سجل ختم تاریخ بـعـد یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض 
 المناظـرة لجنـة تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل . التـرشحـات

  رواد بلدیة رئیس مـن قرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا المشار الداخلیـة
 طبقا الملفـات تـقـییـم -: بالخصوص اللجنة ھذه وتتولّى        

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار ألحكام
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
 في قــائـمـــة  إعداد - العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 تقییم مقاییس تضبط : 6 الـفـصــــل.  ترقیتھم المقترح األعوان
 نائیةاالستث للترقـیة بالملـفـات الـداخلیـة للمناظرة المترشحین ملفات

 -. للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة -:  یلي كما تصرف كاتب رتبة إلـى
 قائمة تضبط: 7 الفصـل. للمترشح  الحالیة الرتبة في األقدمیة

 قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین
  . رواد بلدیة رئیس

  بلدیة رئیس
  بوعصیدة  عدنان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

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

 للتـرقـیـة ملـفـاتبال الـداخلیـة المنـاظـرة تنّظـم : األول الفصـل
 لـإلدارت المشتـرك اإلداري بالسلـك متصرف رتـبـة إلـى االستثنائیة
 أن یمكن : 2 الـفـصــــــل . الـقــرار ھـذا ألحكام وفقا العمومیة

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترّشح
 دونالمساع المتصرفون المشترك اإلداري بالسلـك متصرف

 أقدمیة سنوات (4) أربع شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
 ھذه تتم وال الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 تشمل وال للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة
 تكوین بإعادة تمتعوا  الذین المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه

 بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الـفـصــــــل. المھني ممسارھ
 األعوان ولفائدة رواد بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

 -: القرار ھذا ویضبط ، سواھم دون رواد لبلدیة بالنظر الراجعین
 -، الترشحــات قائمـة غلـق تاریخ -، للتناظر المعروضة الخطط عدد

 الترشح ملفات تقدم : 4 الـفـصــــــل. المناظرة لجنة عاجتـمـا تاریـخ
 المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة الترشح ملفات وتشتمل رواد لبلدیة
 مطلب -   : التالیة الوثائق على متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 قبل من ممضاة الخدمات في قائمة -.   یةاالستثنائ للترقیة ترشح
 االنتداب قرار من نسخة -            .  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس
 -.  المترشح  إدماج قرار من نسخة -          .  باألمر للمعني
        . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة

 سجل ختم تاریخ بـعـد یصل ترشح مطلب كل وجـوبـا ویـرفـض 
 المناظـرة لجنـة تركیبـة تضبط : 5 الـفـصــــــل . التـرشحـات

  رواد بلدیة رئیس مـن قرار بمقتضـى أعـاله إلیھـا المشار الداخلیـة
 طبقا الملفـات تـقـییـم -: بالخصوص اللجنة ھذه وتتولّى        

 متعلقال 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار ألحكام
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط
 في قــائـمـــة  إعداد - العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 تقییم مقاییس تضبط : 6 الـفـصــــــل.  ترقیتھم المقترح األعوان
 ثنائیةاالست للتـرقـیـة بالملـفـات الـداخلیـة للمناظرة المترشحین ملفات

 -. للمترشح الـعـامـة األقـدمـیـة -:  یلي كما متصرف رتـبـة إلـى
 قائمة تضبط: 7 الفصـــل. للمترشح  الحالیة الرتبة في األقدمیة

 قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین
  . رواد بلدیة رئیس

  بلدیة رئیس  
  بوعصیدة  عدنان

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 رتبـة إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة  بالـمـلـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بـفـتـح

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



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6406صفحــة 

 2020 نوفمبر 23 یوم ولفائدتھا رواد ببلـدیـة یفتح : األول الفصـل
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  . 2020 سنة بعنوان

  04 بعدد شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 2 الـفـصــــــل
  . خـطـط

 أكتوبر 23 یـــــوم الـتـرشـحــات خــتــم یـقـــع : 3 الـفـصــــــل
2020 .  

  بلدیة رئیس
  بوعصیدة  عدنان

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

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 إلـى االستثنائیة للتـرقـیـة  بالملـفـات داخـلـیـة مـنـاظـرة بفـتـح یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك  متصرف رتبـة
  2020 سنة بعنوان رواد بلدیة

 2020 نوفمبر 23 یوم ولفائدتھا رواد ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  متصرف
2020 .  

  01 بعدد شغورھا سدّ  المراد الخطط عدد حدّد : 2 صــــــلالـفـ
  . خـطـط

 أكتوبر 23 یـــــوم الـتـرشـحــات خــتــم یـقـــع : 3 الـفـصــــــل
2020 .  

  بلدیة رئیس     
  بوعصیدة  عدنان

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

  الزھراء

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة ناظرةم فتح بقرار

 واإلیام 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح : األول الفصل
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

  . 2020 نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس     
  الحمزاوي  ریان دمحم

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

              

 یتعلق 2020 سبتمبر 01 في مؤرخ الزھراء بلدیة سرئی من قرار
 بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

   الزھراء بلدیة رئیس إن

  الدستور على إلطالع ا بعد   

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 سبتمبر 11 في المؤرخ األمر وعلى
  ، الزھراء

 في المؤرخ 2019 لسنة 291  عدد الحكومي  االمر على و
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 22/03/2019

  . بالبلدیات والترسیم

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

 2020 أوت 28 في المؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

   مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

  : مایلـــي قـــّرر

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم    : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم



 

  6407صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 2020 یسمبرد 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم    : 03 الفصل

  بلدیة رئیس     
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار
  رئیس

 یتعلق 2020سبتمبر 01 في مؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرارمن
 رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

   الزھراء بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 سبتمبر 11 في المؤرخ األمر وعلى
  ، ءالزھرا

 جویلیة15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد االمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

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

 في المؤرخ 2019 لسنة 291  عدد الحكومي  االمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ طبضب المتعلق 22/03/2019

  . بالبلدیات والترسیم

 2020 أوت 28 في المؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق
  .  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس

  : مایلـــي قـــّرر

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

       .  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري

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

   . 2020وفمبرن 27 یوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار
  رئیس

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

       .  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  . متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل 
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة لإلدارات شتركالم اإلداري بالسلك

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم    : 03 الفصل 

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم
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------------------  

 2020 أكتوبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 بلدیة محتسب العمومي المحاسب لدى خاص حساب فتحب یتعلق

  الزھراء

 محتسب العمومي المحاسب لدى خاص حساب یفتح : اآلول الفصل
 مشروع لتمویل المخصصة الھبات محصول لرصد الزھراء بلدیة

  . بالزھراء البلدیة الروضة

 موضوع الھبات من المتأتیة اإلعتمادات تدرج :   02 الفصل
 المداخیل " ایرادا 91 بالباب البلدیة زانیةبمی الخاص الحساب
 النفقات "  وصرفا " الموظفة والتبرعات الھبات من المتأتیة

  . " الموظفة والتبرعات الھبات على المحمولة

 األول بالفغصل إلیھ المشار الخاص الحساب یغلق :   03 الفصل
  . البلدیة الروضة بمشروع الخاصة المالیة العملیات بانتھاء

 بلدیة محتسب المالیة وقابض للبلدیة العام الكاتب :   04 صلالف
  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان الزھراء

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  تقني تبةر إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة لإلدارات المشترك التقني

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم ترشحاتال قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 یتعلق  2020 سبتمبر 01 في مؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرارمن
 التقني بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .  العمومیة لإلدارات المشترك

   الزھراء بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد   

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 سبتمبر 11 في المؤرخ األمر وعلى
  ، الزھراء

 1998 أفریل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى  العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة

2009 .  

 في المؤرخ 2019 لسنة 291  عدد الحكومي االمر لىوع
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 22/03/2019

  . بالبلدیات والترسیم

 2019 سبتمبر 11 في المؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

  . العمومیة لإلدارات المشترك لتقنيا بالسلك تقني رتبة

  : مایلـــي قـــّرر

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة لإلدارات المشترك التقني

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 یتعلق 2020سبتمبر 01 في مؤرخ لزھراءا بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

   الزھراء بلدیة رئیس إن



 

  6409صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

  الدستور على اإلطالع بعد   

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 سبتمبر 11 في المؤرخ األمر وعلى
  ، الزھراء

 1998 أفریل12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى  العمومیة لإلدارات
 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة

2009 .  

 في المؤرخ 2019 لسنة 291  عدد الحكومي  االمر على و
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 22/03/2019

  . بالبلدیات والترسیم

 2019 سبتمبر 11 في المؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة ناظرةالم تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 قـــّرر . العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
  : مایلـــي

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة داراتلإل المشترك التقني بالسلك

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات اخلیةد مناظرة فتح بقرار

  مستشار

 یتعلق 2020سبتمبر 01 في مؤرخ الزھرء بلدیة رئیس قرارمن
 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  الزھراء بلدیة رئیس إن

  الدستور على إلطالع ا بعد   

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق1909 سبتمبر 11 في المؤرخ األمر وعلى
  ، الزھراء

 في المؤرخ 2019 لسنة 291  عدد الحكومي  االمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 22/03/2019

  . بالبلدیات الترسیمو

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

 2020 أوت 28 في المؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

  : مایلـــي قـــّرر

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

       .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم    : 03 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحمزاوي  ریان دمحم

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

 یتعلق 2020 سبتمبر 01 في مؤرخ الزھراء بلدیة رئیس من قرار
 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

   الزھراء بلدیة رئیس إن

  الدستور على إلطالع ا بعد   

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



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6410صفحــة 

 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 حتھنق التي النصوص جمیع وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بلدیة بإحداث المتعلق 1909 سبتمبر 11 في المؤرخ األمر وعلى
  ، الزھراء

 في المؤرخ 2019 لسنة 291  عدد الحكومي  االمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 22/03/2019

  . اتبالبلدی والترسیم

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

 2020 أوت 28   في المؤرخ الزھراء بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

   العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف بةرت

  : مایلـــي قـــّرر

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
       .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

 واحدة  بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد ددح : 02 الفصل
(01) .  

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم : 03 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحمزاوي  ریان دمحم

  

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 رفمتص رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  مستشار

 2020 دیسمبر 31 یوم الزھراء ببلدیة تفتح  : األول الفصل 
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

       .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

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

   . 2020نوفمبر 27 یوم الترشحات قائمة تختم    : 03 الفصل 

  بلدیة رئیس 
  الحمزاوي  ریان دمحم

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

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

  قلیبیة

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في بقرارمؤرخ یتعلق

 بسلك برامج واضع رتبة إلى یةللترق بالملفات الداخلیة المناظرة
  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

 كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
   قلیبیة بلدیة  فائدةل العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  2009 جانفي 21 في المؤرخ

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  أعضائھا و ومةالحك رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  یـــلي مـــا قـــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل    
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك  برامج واضع

  .القرار ھذا امألحك وفقا



 

  6411صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل     
 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك  برامج واضع رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المرسمون اإلعالمیة مخبر تقنیو العمومیة
 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)خمس شرط
  .الترشحات ختم

 بقرار إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل    
 بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة قلیبیةو بلدیة رئیس من

  .سواھم دون قلیبیة

  : القرار ھذا وبضبط

  المناظرة فتح تاریخ-

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

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

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

  ینوبھ من أو اإلدارة رئیس

 الوظیفة في المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  العمومیة

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة لعقوباتبا المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في یةالتسم منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  إعالمیة مخبر تقني رتبة

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

  .االرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل 
 اللجنة ھذه ىوتتول المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 اوحیتر تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :6 الفصل
 المنوطة للمھام آدائھ عن یعبر (20-0) العشرین و الصفر بین

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و وانضباطھ بعھدتھ

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة-  

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-  

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-  

 قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات أو التكوین    -  
   المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات (5)الخمس خالل اإلدارة

  والمواظبة السیرة-  

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

 العشرین و (0)لصفرا بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند   -  
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)
  .المناظرة

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

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

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

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
 لجنة من حباقترا و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

  
  بلدیة رئیس 

  الحجام جمال
  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 التقني بالسلك أول تقنـي رتبة إلى لترقیةل بالملفات الداخلیة المناظرة
  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
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 كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
  . قلیبیة یةبلد  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد  

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  ,بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام طبیقبت المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  یـــلي مـــا قـــرر

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

 بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل .القرار
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 (5)خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المرسمون التقنیون
  .لترشحاتا ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 من بقرار إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة قلیبیةو بلدیة رئیس

  : القرار ھذا ویضبط سواھم دون المحلیة

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

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

  ,ینوبھ من أو اإلدارة رئیس

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

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

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة العقوباتب المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

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

  تقنـي رتیة

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

  .االرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و وانضباطھ بعھدتھ

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-
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 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو نظمینالم الملتقیات أو التكوین-
  ,تقني رتبة في التسمیة منذ

  والمواظبة السیرة-

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

 العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند-
 لجنة أعضاء قبل نم بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)
  .المناظرة

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

 إذا و  علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة
 قاطالن من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

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

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

  . المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة دةبالجری القرار ھذا ینشر :10 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك التقنـي بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات
  . قلیبیة بلدیة  ةلفائد العمومیة

 مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 المشترك التقنـي بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  ,بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

 17/09/2020 في المؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى     
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقنـي رتبة
  ,قلیبیة بلدیة

  ــليیـ مـــا قـــرر

 واألیام 22/9/2020 یوم قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل    
 بالسلك أول تقنـي رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

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

  .20/11/2020 یوم ترشحاتال ختم تاریخ :3 الفصل

  .22/9/2020 یوم اللجنة انعقاد تاریخ  :4 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

 مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .2020 ةسن بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
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  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,2009 جانفي 21 في المؤرخ

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  ,بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

 بضبط 17/9/2020 في المؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

2020,  

  یـــلي مـــا قـــرر

 واألیام 2020 دیسمبر 22 یوم قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 بسلك برامج واضع رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

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

  .2020 نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم تاریخ :3 الفصل

  

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة

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

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي مراأل وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس رقرا وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك رئیس متصرف رتبة
  ,2020 سنة

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة قیةللتر داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك رئیس



 

  6415صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

  یـــلي مـــا قـــرر

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

 بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة وانبعن قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة
 السادة من 17/09/2020 في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار القرار

  رئیس بصفة           ینوبھ من أو البلدیة رئیس- 

  عضو بصفة        غریبـي العزیز عبد : للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة       ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو بصفة     بوشوشة ھاجر : اإلداریة الشؤون دیرم كاھیة-

 عضو بصفة   رئیس متصرف عن تقل ال برتبة السلك  عن ممثل-
 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2 الفصل 
 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  .2020 سنة بعنوان قلیبیة ةبلدی  لفائدة العمومیة لإلدارات

 بفتح یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و كومةالح رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك رئیس متصرف رتبة
  ,2020 سنة

  یـــلي مـــا قـــرر

 دیسمبر 17  یوم لفائدتھا و قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل    
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف

  ,2020 سنة

 (02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
  . اثنین

  2020 نوفمبر 16  :یوم الترشحات ختم تاریخ:3 الفصل

  2020 دیسمبر 17 : یوم اللجنة انعقاد تاریخ :4 الفصل     

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
  .قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .قلیبیة

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6416صفحــة 

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یـــلي مـــا قـــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل 
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

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

 أعاله إلیھا المشار االستثنائیة الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل 
 إلى بالنظر الراجعین  ألعوان لفائدة قلیبیة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون قلیبیة بلدیة

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

 رئیس قبل من ممضاة المترشح بھا قام التي الخدمات  في قائمة-
  ,ینوبھ من أو اإلدارة

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار نم نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار االستثنائیة المناظرة لجنة ةتركیب تضبط :6 الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى  البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 األقدمیة) المعتمدة المقاییس حسب الملفات تقییم  بالخصوص
 المقترح األعوان في قائمة إعداد و (الرتبة في األقدمیة/العامة

  .ترقیتھم

 أعاله إلیھا المشار اظرةالمن في  الناجحین قائمة تضبط : 7 الفصل
  .المناظرة لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 اإلعالمیة وتقنیي محللي لكبس محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات

 مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 والجماعات الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة لمؤسساتوا المحلیة
 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحتھ أو تممتھ التي النصوص
  ,2011 دیسمبر23 في المؤرخ 2011

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,2009 جانفي 21 في المؤرخ

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر



 

  6417صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

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

  ,بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و رقیةوالت االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

 كیفیة بضبط المتعلق 17/9/2020 في المؤرخ  القرار وعلى
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

  یـــلي مـــا قـــرر

 الموالیة واألیام 22/9/2020 یوم قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

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

  2020 نوفمبر 20 یوم الترشحات ختم تاریخ :3 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات یةاإلعالم وتقنیي

 كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي نظامال بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  ,2009 جانفي 21 في المؤرخ

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  ,بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

  یـــلي مـــا قـــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات یةالداخل للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل 
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المرسمون البرامج واضعوا
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)خمس

  .الترشحات

 من راربق إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 قلیبیة بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة  قلیبیة بلدیة رئیس

  .سواھم دون

  : القرار ھذا وبضبط

  المناظرة فتح تاریخ-

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

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

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

  ,ینوبھ من أو اإلدارة رئیس

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

  ,الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل ةمطابق نسخة-
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 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-
  , باألمر

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-
 خالل تأدیبیة وبةعق أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)الخمس

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-
 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  ,برامج واضع رتبة

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

  .االرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و وانضباطھ بعھدتھ

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات أو التكوین-
  , المناظرة فتح سنة قتسب التي سنوات (5)الخمس خالل

  والمواظبة السیرة-

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

 العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند-
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)
  .المناظرة

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

 إذا و  علیھا المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة

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

  . سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
 لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

 كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة دیةبل رئیس من
 بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

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

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

   ,بالبلدیات الترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر
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 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ لمنعقدةا البلدي المجلس مداولة وعلى

  یـــلي مـــا قـــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل 
 وفقا العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل 
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس ةرتب

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

 راربق أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 دون إلیھا بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و قلیبیة بلدیة رئیس من

  . سواھم

  : القرار ھذا وبضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ھذه وتسجل اإلداري التسلسل طریق نع ترشحھم مطالب یرسلوا

 بالوثائق مصحوبة وتكون قلیبیة ببلدیة الضبط بمكتب وجوبا المطالب
  : التالیة

  ذاتیة سیرة-

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

 التي األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل ابھ قام
 دورات , ندوات , محاضرات , ملتقیات في المشاركة)

 و البحوث و األعمال من نسخة االقتضاء وعند (......تكوینیة
 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و المنشورات

  .المترشح إلیھا ینتمي التي

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

  .االرسال تاریخ معرفة

 إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 6 الفصل
   لألنشطة تقییما (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد

 المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي
  : على باإلعتماد

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  والبحوث التأطیر و التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 7الفصل
 اللجنة ھذه ىوتتول المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-
  .المترشحین

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

  . ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

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

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

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

 المناظرة في نھائیا  الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 من باقتراح و یبیةقل بلدیة رئیس قبل من العمومیة اإلدارات لمھندسي
  .المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات
  . قلیبیة بلدیة  فائدةل العمومیة لإلدارات

 مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 المشترك بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  . قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات لمھندسي

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 ةلسن 29 عدد القانون وعلى
  , المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 والجماعات الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

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

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

   ,بالبلدیات الترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي لمجلسا مداولة وعلى

 المتعلق 17/9/2020 في المؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك بالسلك عام مھندس
  ,قلیبیة بلدیة لفائدة

  ـــليی مـــا قـــرر

 واألیام 2020 دیسمبر 25 یوم قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 بالسلك عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

  ,2020 سنة بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك

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

  2020 نوفمبر 24 یوم الترشحات ختم تاریخ :3 الفصل

  2020 دیسمبر 25 یوم اللجنة انعقاد تاریخ :4 الفصل     

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 رئیس معماري مھندس رتبة إلى رقیةللت بالملفات الداخلیة المناظرة
  . قلیبیة بلدیة  لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

 كیفیة بضبط یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
  . قلیبیة لدیةب  لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر  المتمم  لإلدارة المعماریین
  ,2009 جویلیة 21 في

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

   ,بالبلدیات الترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة باالنتدا وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

                                                                
  یـــلي مـــا قـــرر     

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 وفقا لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة

 و رتبھم في المترسمون المعماریین المھندسین أعاله إلیھ المشار
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)خمس رطش فیھم المتوفر
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة



 

  6421صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 دون إلیھا بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و قلیبیة بلدیة رئیس من

  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق اریخت-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ھذه وتسجل اإلداري التسلسل طریق عن ترشحھم مطالب یرسلوا

 مصحوبة وتكون قلیبیة ببلدیة الضبط بمكتب وجوبا     المطالب
  : التالیة بالوثائق

  ذاتیة سیرة-

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

 التي األعمال و األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعدادة یتم تقریر-
 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل بھا قام
 دورات , ندوات , محاضرات , ملتقیات في المشاركة)

 و البحوث و األعمال من نسخة القتضاءا وعند (......تكوینیة
 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا یكون و المنشورات

  .المترشح إلیھا ینتمي التي

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إسناد المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 6 الفصل
   لألنشطة تقییما (20) العشرین و (0)الصفر بین یتراوح عدد

 المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي
  : على باإلعتماد

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  والبحوث التأطیر و التكوین أعمال-

  علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 7الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات وتقییم دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-
  .المترشحین

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

  . ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

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

   الجدارة

 الخطط حدود في و  علیھا المتحصل األعداد مجموع على اإلعتمادب
    على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد

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

 المناظرة في نھائیا  الناجحین مترشحینال قائمة تضبط : 9 الفصل
 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

      المھندسین

 لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من لإلدارات المعماریین
  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات
  . قلیبیة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین

 مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  . قلیبیة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 ردیسمب 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المعماریین المھندسین بسلك األساسي النظام بضبط المتعلق 1999



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6422صفحــة 

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة
  ,2009 جانفي

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

   ,بالبلدیات الترسیم

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام بتطبیق المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  . بالبلدیات الترسیم و والترقیة االنتداب وآلیات صیغ

  . 2020 سبتمبر 12 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى

 المتعلق 17/9/2020 في المؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  ,قلیبیة بلدیة

  یـــلي مـــا قـــرر

 واألیام  25/12/2020 یوم قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل
 معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة
  ,2020 سنة بعنوان رةلإلدا المعماریین المھندسین بسلك رئیس

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

  .2020 نوفمبر 24 یوم الترشحات ختم تاریخ :3 الفصل

  2020 دیسمبر 25 یوم اللجنة انعقاد تاریخ :4 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 رسبتمب 16  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/09/2020 في بقرارمؤرخ یتعلق

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

 مناظرة بفتح یتعلق 7/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 بالسلك مستشار  متصرف رتبة إلى االستثنائیة  للترقیة داخلیة

 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ ألمرا على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك مستشار متصرف رتبة
  ,2020 سنة

  یـــلي مـــا قـــرر

 17/12/2020 یوم لفائدتھا و قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل    
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
2020,  

 (02) بخطتین اشغورھ سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
  . اثنین

  2020 نوفمبر 16 یوم الترشحات ختم تاریخ:3 الفصل

  2020 دیسمبر 17 یوم اللجنة انعقاد تاریخ :4 الفصل     

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 تنظیم فیةكی بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك



 

  6423صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

 بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل مستشار

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة یةبلد بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري السلك

                                                            
  یـــلي مـــا قـــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةل یترشح أن یمكن :2 الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

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

 اربقر أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 الشروط فیھم تتوفر الذین للمتصرفین قلیبیة بلدیة رئیس من

 دون قلیبیة بلدیة إلى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص
  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

 رئیس قبل من ممضاة المترشح بھا قام التي الخدمات  في قائمة-
  ,ینوبھ من أو اإلدارة

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في دماجاإل أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار ةاالستثنائی المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى  البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 األقدمیة) المعتمدة المقاییس حسب الملفات تقییم  بالخصوص
 المقترح األعوان في قائمة إعداد و (الرتبة في األقدمیة/العامة

  .ترقیتھم

 أعاله إلیھا المشار المناظرة في  الناجحین قائمة تضبط : 7 الفصل
  .المناظرة لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 17/10/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
 قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري كبالسل

  .2020 سنة بعنوان

 بتركیبة یتعلق 17/10/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة

 قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة عنوانب

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6424صفحــة 

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/10/2020 في المؤرخ  ةقلیبی بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك مستشار متصرف رتبة
  ,2020 سنة

 17/10/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك مستشار

  یـــلي مـــا قـــرر

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة
   السادة من  17/10/2020 في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار القرار

  رئیس بصفة        ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

  عضو بصفة         غریبـي العزیز عبد للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة      ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو بصفة     بوشوشة ھاجر : ریةاإلدا الشؤون مدیر كاھیة-

 عضو بصفة  مستشار متصرف عن تقل ال برتبة السلك  عن ممثل-
 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2 الفصل 
 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة

 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و ومةالحك رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة لداخلیةا المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك متصرف رتبة
2020,  

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك



 

  6425صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

  یـــلي مـــا ـــررق

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول الفصل    
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى

 القرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة
  : السادة من 17/09/2020 في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار

  رئیس بصفة      ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

  عضو بصفة     غریبـي العزیز عبد للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة      ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو بصفة    بوشوشة ھاجر : اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة-

    عضو بصفة      متصرف عن تقل ال برتبة السلك  عن ممثل-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن :2 فصلال
 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس  
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

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

 مناظرة بفتح یتعلق 17/9/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى ةاالستثنائی للترقیة داخلیة

  .2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى یةاالستثنائ للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 المتعلق17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك متصرف

  یـــلي مـــا قـــرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و قلیبیة ببلدیة تفتح :األول لفصلا
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 (02) بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
  . اثنین

  2020 نوفمبر 13 یوم الترشحات ختم ریختا:3 الفصل

  2020 دیسمبر 14 یوم اللجنة انعقاد تاریخ :4 الفصل     

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة قیةللتر الداخلیة المناظرة
  .المحلیة بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .المحلیة تبالجماعا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 والجماعات الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات محلیةال



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6426صفحــة 

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحتھ أو تممتھ التي النصوص
  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر وعلى
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یـــلي مـــا قـــرر

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

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل 
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل 
 فیھم تتوفر الذین المساعدین للمتصرفین قلیبیة بلدیة رئیس من

 قلیبیة بلدیة لىإ بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط
  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  االستثنائیة للترقیة رشحت مطلب-

 رئیس قبل من ممضاة المترشح بھا قام التي الخدمات  في قائمة-
  ,ینوبھ من أو اإلدارة

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار االستثنائیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى  البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 األقدمیة) المعتمدة مقاییسال حسب الملفات تقییم  بالخصوص
 المقترح األعوان في قائمة إعداد و (الرتبة في األقدمیة/العامة

  .ترقیتھم

 أعاله إلیھا المشار المناظرة في  الناجحین قائمة تضبط : 7 الفصل
  .المناظرة لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 18  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد رقرا
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار

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

 بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في خمؤر قلیبیة بلدیة رئیس من
 مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة

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

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

 2018 ماي 09 في خالمؤر 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى 
  , المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 والجماعات الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم



 

  6427صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في رخالمؤ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك مساعد متصرف رتبة
  ,2020 سنة

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك مساعد

  یـــلي مـــا قـــرر

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :ولاأل الفصل    
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

 بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة
 من 2020سبتمبر 17. في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار القرار
  : السادة

  رئیس بصفة         وبھین من أو البلدیة رئیس-

  عضو بصفة        غریبـي العزیز عبد للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة        ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو بصفة     بوشوشة ھاجر : اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة-

 عضو بصفة  مساعد متصرف عن تقل ال برتبة السلك  عن ممثل-
   

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند نیمك :2 الفصل
 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 17/09/2020 في قرارمؤرخب یتعلق

 مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 متصرف رتبة إلى تثنائیةاالس للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و كومةالح رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یـــلي مـــا قـــرر                                          

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة اظرةالمن تنظم :األول الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
 على أقدمیة سنوات (4) أربع شرط فیھم وفرالمت التصرف كتبة

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 فیھم تتوفر الذین المساعدین للمتصرفین قلیبیة بلدیة رئیس من

 قلیبیة لدیةب إلى بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط
  .سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6428صفحــة 

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

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

 رئیس قبل من ممضاة المترشح بھا قام التي الخدمات  في قائمة-
  ,ینوبھ من أو اإلدارة

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار االستثنائیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى  البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 األقدمیة) المعتمدة یسالمقای حسب الملفات تقییم  بالخصوص
 المقترح األعوان في قائمة إعداد و (الرتبة في األقدمیة/العامة

  .ترقیتھم

 أعاله إلیھا المشار المناظرة في  الناجحین قائمة تضبط : 7 الفصل
  .المناظرة لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 34 دعد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

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

 بفتح علقیت 17/09/2020في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة
 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون وعلى 
  , المحلیة لجماعاتا بمجلة المتعلق

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 
 والجماعات الدولة ألعوان األساسي النظام بضبط والمتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة نقحتھ أو تممتھ التي النصوص
  ,2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

 02 في المؤرخ 2020 ةلسن 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  ,بالبلدیات الترسیم

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق17/09/2020.

 لإلدارات المشترك بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  ,2020 سنة بعنوان ومیةالعم

  یـــلي مـــا قـــرر

 2020 دیسمبر 14 یوم لفائدتھا و قلیبیة ببلدیة تفتح :األول الفصل 
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2020,  

  . اثنین (2)بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  2020 دیسمبر 13 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  2020 دیسمبر 14 یوم اللجنة انعقاد یقع :4 الفصل

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بطبض یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
  .قلیبیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة بلدیة رئیس من
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا تصرف
  .قلیبیة



 

  6429صفحـة   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   81عـــــدد 

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث لقالمتع 1957

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

  ,بالبلدیات الترسیم

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

   العمومیة لإلدارات كالمشتر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري السلك

  یـــلي مـــا قـــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

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

 أعاله إلیھا المشار االستثنائیة الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 إلى بالنظر اجعینالر  ألعوان لفائدة قلیبیة بلدیة رئیس من بقرار
  .سواھم دون قلیبیة بلدیة

  : 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 
  : تالیةال بالوثائق مصحوبة قلیبیة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

 رئیس قبل من ممضاة المترشح بھا قام التي الخدمات  في قائمة-
  ,ینوبھ من أو اإلدارة

  االنتداب قرار من نسخة-

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  .باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار االستثنائیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل 
 اللجنة ھذه وتتولى  البلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله

 األقدمیة) المعتمدة المقاییس حسب الملفات تقییم  بالخصوص
 المقترح األعوان في قائمة إعداد و (الرتبة في األقدمیة/العامة

  ترقیتھم

 أعاله إلیھا المشار المناظرة في  الناجحین قائمة تضبط : 7 الفصل
  .المناظرة لجنة من باقتراح و قلیبیة بلدیة رئیس قبل من

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 2020 سبتمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة  لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
2020.  

 بتركیبة یتعلق 17/09/2020 في مؤرخ قلیبیة یةبلد رئیس من
 تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة

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

  قلیبیة بلدیة رئیس إن

  , الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 دیسمبر 13 في المؤرخ 1957 لسنة ـدد121عـ األمر على و
  .قلیبیة بلدیة بإحداث المتعلق 1957

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

  ,لبلدیاتبا الترسیم

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  ,أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 المتعلق 2020 وت أ 03 في المؤرخ حكومةال رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة مقاییس بضبط
  ,العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك تصرف كاتب تبةر
2020,  

 17/09/2020 في المؤرخ  قلیبیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  ,2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك بالسلك تصرف

  یـــلي مـــا قـــرر

 االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :األول فصلال    
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 القرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان قلیبیة بلدیة لفائدة
  : السادة من 17/09/2020 في المؤرخ و أعاله إلیھ المشار

  رئیس بصفة      وبھین من أو البلدیة رئیس-

  عضو بصفة     غریبـي العزیز عبد للبلدیة العام الكاتب-

  عضو بصفة     ینوبھ من أو البلدیة الشؤون دائرة رئیس-

  عضو بصفة     بوشوشة ھاجر : اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة-

    عضو بصفة    تصرف كاتب عن تقل ال برتبة السلك عن ممثل-

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس تضاءاالق عند یمكن :2 الفصل
 أو للجنة الموكولة المھام بمختلف للقیام ذلك و القرار ھذا یشملھم لم

  . المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

  بلدیة رئیس
 الحجام جمال

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

  الھواریة

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 على المعلوم تحصیل لجداول السنوي بالتحیین تكلیف راربق یتعلق

  2021 لسنة المبنیة غیر و المبنیة العقارات

  تكلیــف قــرار

  :اطالعھ وبعد الھواریة بلدیـة رئیس إن

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

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

 09 في مؤرخ 2018 لسنة ـدد29عــ األساسي القانون وعلى   
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 1997 فیفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة ـدد11عـ القانون وعلى
  .المحلیة الجبایة مجلة بإصدار قالمتعل

 جانفي 24 في المؤرخ2018 لسنة ــــدد104عــ األمر على و
 و ومراقبــي أعوان لفائدة اإلحصاء منحة بإسناد والمتعلق 2018

 الخاضعة المبنیة وغیر المبنیة للعقارات اإلحصاء  عملیات  نظار
  .منھ عالراب الفصل خاصة و  المحلیة للجماعات الراجعة للمعالیم

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

 16/9/1997 في المؤرخ 1997 لسنة ـدد1832عـ األمر وعلى
 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي المرتب بضبط المتعلق
 یاتومستو اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة
  .التأجیر

 فیفیري 15  في المؤرخ 1999 لسنة دد365عـ األمر وعلى  
 وتقنیي محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  . تممتھ

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1985 لسنة 78 عدد القانون وعلى
 الصناعیة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات الدواوین وانألع العام

 رأس العمومیة الجماعات أو الدولة تملك التي والشركات والتجاریة
 لسنة 28 عدد بالقانون المتمم و المنقح وكلیا مباشرة بصفة مالھا

  .1999 أفریل 03 في والمؤرخ 1999

 فیفري 14 في المؤرخ 08 عدد األولى الوزارة منشور وعلى
 لدى الملحقین العمومیة المنشآت أعوان بتأجیر المتعلق 1995
 االداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات والجماعات الوزارات
  .العمومیة والمنشآت
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 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 18/12/1998

 الصبغة ذات العمومیة المؤسساتو المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .اإلداریة

 ببلدیـــة  المنتخب البلدي المجلس تنصیـب جلسة محضر وعلــى
 أوت 30 في المــــؤرخ 2023-2018 النیابیة للفترة الھواریة
2018.  

  . الھواریة لبلدیـة الھیكلي التنظیم وعلى 

  :یــلي مــا قــــرر

 لجداول السنوي لتحیینبا ذكرھم اآلتي السادة یكلف : وحید فصل
   :2021 لسنة المبنیة غیر و المبنیة العقارات على المعلوم تحصیل

  اللقب و اإلسم

  04 صنف عامل بوحدید، عامر

  محلل بنالحاج، سامیة

  07 عاملة الزواوي، صفیة

  (الجبل بصاحب البلدیة الدائرة) متصرف الخمیري، أحمد

   2020 نوفمبر 16 في الھواریة

  بلدیة رئیس
 األسطا  يفھم

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

  

  علوش دار

  

 2020 سبتمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
  ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 2020 سبتمبر 24 في مؤرخ دارعلوش بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  رئیس متصرف

 دارعلوش بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس  
 الشریف  مھدي

  

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

  اتلینالم

 یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  البلدي للمجلس الداخلي النظام تنقیح بقرار

   :إطالعھ بعد الماتلین بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عــ األساسي للقانون على 
   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 ماي 3 في المؤرخ 1967 لسنة دــد142عـ األمـــــر وعلى  
 باألمر تنقیحھ تم كما الماتلین بلدیة بإحداث المتعلق 1967

   .2008 دیسمبر 11 بتاریخ  ـدد3814عــ

 في المؤرخ 2018 لسنة  ــدد744عــ الحكومي االمر  وعلى  
 للمجالس نموذجي داخلي نظام بضبط والمتعلق 2018 أوت 23
  .البلدیة

 المنعقدة البلدي المجلس وتنصیب نتخابیةاإل الجلسة محضر وعلى  
  .25/06/2018 بتاریخ

 بتاریخ المنعقدة الثانیة اإلنتخابیة الجلسة محضر وعلى  
13/10/2018.  

 21 بتاریخ علیھ المصادق البلدي للمجلس الداخلي النظام وعلى  
  .2018 دیسمبر 08 بتاریخ والمنقح 2018 سبتمبر

 31 بتاریخ البلدي للمجلس اإلستثنائیة الجلسة محضر وعلى  
  .2020 أكتوبر

  :یأتي ما قرر

 النظام من 22و 21و 20 و 18 الفصول تنقح  :األول الفصل
 2018 سبتمبر 21 بتاریخ علیھ المصادق البلدي للمجلس الداخلي
 عن او حضوریا عبارة باضافة 2018 دیسمبر 08 بتاریخ والمنقح

  :یلي كما بعد

  الثانیة الفقرة :18 الفصل

 من الثاني النصف خالل بعد عن او حضوریا البلدي المجلس تمعیج
  .تغییر بدون الفصل بقیة .الذكر آنفة االشھر

  20 الفصل

 ...بعد عن او حضوریا استثنائیة جلسات یعقد ان البلدي للمجل یمكن
  .تغییر بدون الفصل بقیة

  21 الفصل
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 یةبق ...بعد عن او حضوریا البلدیة بمقر البلدي المجلس یجتمع
  .تغییر بدون الفصل

  22 الفصل

 او حضوریا اشغالھا العموم ویواكب علنیة البلدي المجلس جلسات
  .تغییر بدون الفصل بقیة ...بعد عن

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :2 الفصل

   2020 نوفمبر 04 :في الماتلین

   

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد ارقر
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق  بقرار
  .مباشرة أعلى

  مقــــــرر

 بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 12 في المـؤرخ الماتلین بلدیة رئیس من
  .مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان

  الماتلین بلدیة رئیس إن

  اإلطــــالع، بعـــــد

 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عـــــدد القـــــانون على
 جمیــــع وعلى للبلدیات األساسي القانون بإصدار المتعلق 1975

 األســـاسي القـــــانون وخاصة تممتـــھ أو نقحتھ التي النصـــوص
  .2008 أوت 04 في المؤرخ 2008 لسنة 57 عدد

 12 في المـــؤرخ 1983 لسنة 112 عـــــدد القــانون علىو
 العـــــــام األساسي النظــــام بضبط المتعلق 1983 دیسمبـــر
 العمومیة والمـــــؤسسات المحلیـــــــة والجماعـات الدولة ألعـــوان

 أو نقحتھ التي النصـــــــوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات
 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد مالمرسو وخاصة تممتھ

  .2011 سبتمبر

 بإحـــداث المتعلــــق 1967 لسنة 142 عـــــدد األمــــر وعلى
  .المــــاتلیـــن بلدیــــة

 18 في المـــــؤرخ 1998 لسنة 2509 عـــــدد األمــر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظـــــام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة الجماعاتو الدولة عملة
  .اإلداریة

 18 في المـــؤرخ 1998 لسنة 2510 عــــدد األمــــر وعلى
 أصناف درجــات بین المطـــــابقة بضبــــط المتعلق 1998 دیسمبر

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة سلك
  .لتأجیرا ومستویات اإلداریـة الصبغة

 بضبط المتعلق 2014 فیفـــري 24 فــي المــــؤرخ المقرر وعلى
 وترقیــة النتداب المھنیة واالمتحــــــانات االختبـــارات وبرنامج نظام
  .المحلیة الجماعات عملة

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقـــرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشمـــوالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب

 بضبط المتعلق 2020 أكتوبر 12 في المـــؤرخ المقــــــرر وعلى
 الماتلین ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى ترقیتھم المزمع العملة عــدد

  .2020 سنة بعنوان

  :مایلي قـــــــرر

 من العملة لترقیة مھني امتحان الماتلین ببلدیة یفتح :األول الفصل
  :التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  :الثانیة الوحدة ضمن(1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھعدد الترقیة سیتم الذي الصنف
  مھني امتحان

  03                                       الرابع الصنف     

  02                                  امسالخ الصنف    

  01                                  السادس الصنف    

  01                                السابع الصنف    

 30 یوم الماتلین ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى :02 عدد الفصل
  .الموالیة واألیام 2020 دیسمبر

 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :03 عدد الفصل
2020.  

   :في الماتلین

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیب یتعلق بقرار

  .2020 ةسن بعنوان الماتلین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

 2020 أكتوبر 12 في المــؤرخ المــــاتلین بلدیــــة رئیس من
 إلى صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیب یتعلق
  .2020 سنة بعنوان الماتلین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف

  الماتلین بلدیة رئیس إن
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  اإلطــــالع، بعــــد   

 14 فــــي المـــؤرخ 1975 سنـــةل 33 عـــدد القـــانون علـــى
 للبلدیــــات األســــاسي القـــانون بإصدار المتعلق 1975 مــاي
 األساسي القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .2008 أوت 04 في المؤرخ 2008 لسنة 57 عدد

 12 في المـــؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القــــانون وعلى
 ألعـــوان العـــــام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر
 ذات العمــــــومیة والمؤسســــــــــات المحلیــة والجماعات الدولة

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

 1967 ماي 03 في المؤرخ 1967 لسنة 142 عدد األمر وعلى
  .الماتلین بلدیة بإحداث المتعلق

 18 في المــــؤرخ 1998 لسنة 2509 عــــدد األمـر وعلى
   بسلك الخــــاص األســاسي النظام بضبــط المتعلق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .اإلداریة

 دیسمبر 18 في المــؤرخ 1998 لسنة 2510 عــدد األمــر وعلى
 عملة سلك أصناف درجــــات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .اإلداریة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمـــر وعلى
   سلك افأصن درجات بین المطــــــابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المــــــــؤرخ المقــــرر وعلى
 وترقیـــة النتداب المھنیـة واالمتحانات االختبــارات وبرنامج نظام
  .المحلیة الجماعات عملة

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

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب

 بفتح المتعلق 2020 أكتـــــوبر 12 في المـــــــؤرخ المقـــرر وعلى
 مباشــرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحــــان

  .2020 سنة بعنوان الماتلین ببلدیة

  :یلـــي ما قـــــرر

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنــــــة تتركب :األول الفصل
  :السادة من الماتلین ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

         زغبیب حمدي :المــــــاتلیـــــــــــــــن بلدیــــــة رئیـــــس ـ
   اللجنة رئیس   

            عزوز نبیل :للبلدیـــــة العـــــــام الكــــــاتــــــــــــــــب ـ
   عضو    

            البحري منى :والمالیة اإلداریة الشؤون مصلحة رئیس ـ
   عضو   

 الغراش الحمید عبد :عالیة كفاءة ذو عامل أو مختص تقني إطار ــ
  عضو  

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند كنیم :02 عــدد الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من

  :في الماتلین

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 صنف من ترقیتھم المزمع العملة ــددعـ بضبط یتعلق  بقرار یتعلق

  .2020 سنة بعنوان الماتلین بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى

  مقــــــرر

 بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 12  مؤرخ الماتلین بلدیة رئیـــس من 
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عـــدد
  .2020 سنة بعنوان الماتلین بلدیة لفائدة

  الماتلین بلدیة رئیس إن

  اإلطــــالع، بعــد

 ماي 14 في المـــــؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القـــانون على
 جمیع وعلى للبلدیات األساسي القـــانون بإصدار المتعلق 1975
 57 عدد األساسي القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  .2008 أوت 04 في المؤرخ 2008 لسنة

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عــــــدد نونالقــا 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

 مـــــاي 03 في المـــــؤرخ 1967 لسنة 142 عـــــدد األمر وعلى
  .الماتلین بلدیة بإحــــداث المتعلق 1967

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنـة 2509 عــــدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األســاسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة ةالصبغ ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المــؤرخ 1998 لسنة 2510 عــدد األمــر وعلى
 عملة سلك أصناف درجــــات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998
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 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .اإلداریة

 بمیــــزانیــــة الضــــروري االعتمــــاد یتــــوفر أنــــھ وحیـــث
  .2020 لسنـــــــــــــــــــــــــــة التصــــرف

  :مایلي قــــــرر

 بعنــــوان ترقیتـــھم المزمع العملــــة عـــــدد یضبــــط :وحید فصل
  :التالي الجدول بیانات حسب 2020 سنة

  :الثانیة الوحدة ضمن(1

     ترقیتھم المزمع للعملة الجملي العدد      الصنف        الوحدة
 عدد   (? 50) مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد

  (? 50)باالختیار ترقیتھم المراد العملة

 02        03      05                   الـــرابع الثانیة الوحدة
   2   0          02         04                   الخامس 

      00            01     01                  السادس

         00         01       01    السابع

   :في الماتلین

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

  تاجروین

  

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس مستشار متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح قراریتعلق -
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  ليجال  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات خلیةدا مناظرة بفتح قراریتعلق -
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة

  بلدیة رئیس
  جاللي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة ةالمناظر لجنة بتركیبة بقراریتعلق یتعلق

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة قراریتعلق -
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة

  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة مومیةالع

  بلدیة رئیس
  جاللي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 كالمشتر اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق قرار -
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  جاللي  طارق

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبةب یتعلق قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  جاللي  طارق
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------------------  

  سلیانة

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني امتحان بفتح یتعلق بمقرر
  2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة مباشرة أعلى

 یتعلق  2020 أكتوبر 30  في مؤرخ سلیانة بلدیة رئیس من مقرر
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني امتحان بفتح

  .2020 سنة نبعنوا سلیانة بلدیة لفائدة

  ، سلیانة لبلدیة رئیس إن

 مؤرخ 2018 لسنة  29  عدد  األساسي القانون على اإلطالع بعد
  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

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

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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  المحلیة، الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المــــؤرخ للمقرر ـقالملحـــ وعلى
 شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیــــة المدونـــــة

  البلدیات، و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة

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

 عدد بضبط المتعلق  2020 أكتوبر 30  في المؤرخ المقرر وعلى
 ببلدیة مباشرة اعلي صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة
  ،2020 سنة بعنوان سلیانة

01  

  یلي ما قرر

 من عملة لترقیة مھني امتحان سلیانة ببلدیة یفتح  : األول الفصل
 التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

 :  

  الثانیة الوحدة ضمن - 1

  طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف

  المھني االمتحان

  10الرابع الصنف

  09الخامس الصنف

  09السادس الصنف

  04السابع الصنف

  الثالثة الوحدة ضمن - 1

  طریق عن ترقیتھم المراد عملةال إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف

  المھني االمتحان

  02الثامن الصنف

  02التاسع الصنف

 31  یوم سلیانة ببلدیة المھنیة االمتحانات تجرى  : 2 الفصل
  .الموالیة واألیام  2018 دیسمبر

  . 2020 دیسمبر 01 یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : 3 الفصل

  2020 أكتوبر 30 في سلیانة

  بلدیة رئیس   
  الھمامي  الحمید عبد

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقـرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان سلیانة بلدیة لفائدة

 2020 نوفمبر 09  في مؤرخ سلیانة بلدیة رئیس من  قـــرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  سلیانة، بلدیة رئیس إن

   الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانــــون وعلى
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظـــــــام بضبط المتعلق 1983
 و ةاإلداری 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
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  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكـومي األمر وعلى
 و رقیةالت و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

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

 المؤرخ 14 عدد البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ و بضبط

  :ــيیـلـ مـــا قـــــــــــرر

 و 2020 جانفي 15 یوم ولفائدتھا سلیانة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  ,2020 سنة

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

  ,2020 دیسمبر 15 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :3 الفصل    

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  ,البلدیة بمقر تعلیقھ یتم و للبلدیة االلكتروني الموقع

  2020 أكتوبر 30 في سلیانة

  بلدیة رئیس   
  الھمامي  الحمید عبد

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد رقرا
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بمقرر
  2020 سنة بعنوان  مباشرة أعلى صنف

  مقرر

 بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 30  في مؤرخ سلیانة بلدیة رئیس من
  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد
  .2020 سنة انبعنو

  ، سلیانة لبلدیة رئیس إن

 مؤرخ 2018 لسنة 29  عدد  األساسي القانون على اإلطالع بعد
  ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في

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

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

  سلیانة، لبلدیة المحدث 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ األمر وعلى

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

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

  المحلیة، الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المــــؤرخ للمقرر ـقالملحـــ وعلى
 شروط و المشموالت و الخطط ترتیب و المھنیــــة المدونـــــة

  البلدیات، و الجھویة المجالس لعملة االنتداب و الترقیة

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

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر انھ وحیث
2020،  

  یلي ما قرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط  :   األول الفصل
  :  التالي الجدول بیانات حسب 2020

  :الثانیة الوحدة ضمن - 1

 ترقیتھمعدد عالمزم للعملة الجملي إلیھالعدد الترقیة ستتم الذي الصنف
  مھني امتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة

  باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(% 50)

(50 %)  

  191009الرابع

  180909الخامس

  180909السادس

   04 0804السابع

  :الثالثة الوحدة ضمن - 2

 ترقیتھمعدد المزمع للعملة الجملي إلیھالعدد الترقیة ستتم الذي الصنف
  مھني امتحان طریق عن ترقیتھم لمرادا العملة

  باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد(% 50)

(50 %)  
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  030201الثامن

  030201التاسع

  2020 أكتوبر 30 في سلیانة

  بلدیة رئیس    
  الھمامي  الحمید عبد

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

  الكریب

  

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك االداري بالسلك مساعد فمتصر رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى ئیةاالستثنا للترقیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان كریبال بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب یةبلد لفائدة العمومیة

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة فاتبالمل الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة تلالدارا

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي
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 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق قرار
 ةالعمومی لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یةكیف بضبط یتعلق قرار
 لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح لقیتع بقرار یتعلق

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 اراتلالد المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة العمومیة

 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق قرار
 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد رارق
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثتائیة للترقیة
  2020 سنة بعنوا بلدیةالكریب لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

 للترقیة بالملفات الداخلیة ناظرةالم تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثتائیة
  2020 سنة بعنوا بلدیةالكریب لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي
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  الصغرى القلعة

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
  متصرف رتبة الى یةبترق یتعلق

 16 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 ابتداء مساعد متصرف المكني حلیمة السیدة سمیت 2020 نوفمبر

 المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة في 2020 نوفمبر 10 من
  الصغرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس 
  بوراوي  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
  مستشار متصرف رتبة الى بترقیة یتعلق

 16 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 10 من ابتداء متصرف رجیبة زھرة السیدة سمیت 2020 نوفمبر
 شتركالم االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة في 2020 نوفمبر

  الصغرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
  رئیس معماري مھندس رتبة الى بترقیة یتعلق

 16 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 اول معماري مھندس بوجدي عفاف دةالسی سمیت 2020 نوفمبر
 رئیس معماري مھندس رتبة في 2020 نوفمبر 10 من ابتداء
 القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لالداراة المعماریین االمھندسین بسلك

  الصغرى

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
  رئیس تقني رتبة الى قیةبتر یتعلق

 16 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 10 من ابتداء اول تقني نجیم رمزي السید سمي 2020 نوفمبر
 المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة في 2020 نوفمبر

  الصغرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة الى بترقیة یتعلق

 16 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 مستشار متصرف عیساوي الحفیظ عبد السید سمي 2020 نوفمبر
 بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2020 نوفمبر 10 من ابتداء
  الصغرى القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك رياالدا

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

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

  مدنین

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة ماظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لفائدة العمومیة اراتلالد المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب
  .2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك ادراة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري
2020.  

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لالدرات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة
  .مدنین بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 19 في خمؤر مدنین بلدیة رئیس من قرار
 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  .مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف
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------------------  

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار لقیتع

 لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة
  . مدنین بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 19 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة ىال للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  .مدنین

  بلدیة رئیس  
  یامنة ابن  المنصف

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لفائدة لالدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس
  .2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 رئیس معماري مھندس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة لالدراة المعماریین المھندسین بسلك
2020.  

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 رئیس تقني رتبة الى للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 بعنوان مدنیبن بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات المشترك التقني بالسلك
  .2020 سنة

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین لدیةب رئیس من قرار
 بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
2020.  

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات االعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل
  .2020 سنة بعنوان مدنین

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي
2020.  

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني

  2020 سنة بعنوان مدنین

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني

  لدیةب رئیس  
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

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

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات المشترك االداري بالسلك
  .2020 سنة

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
  .2020 سنة بعنوان مدنین
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 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
2020.  

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 تبةر الى للترقیة باللملفات داخلیة متاظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
 مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2020 سنة بعنوان

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 التقني بالسلك تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .2020 نةس بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 2019 اكتوبر 14 في المؤرخ القرار بتنقیح یتعلق بقرار یتعلق

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك دارياال بالسلك ادارة ملحق رتبة
  .مدنین بلدیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 19 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 كیفیة بضبط المتعلق 2019 اكتوبر 14 في المؤرخ القرار بتنقیح
 بالسلك ادارة ملحق رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

  .مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة
  . مدنین بلدیة لفائدة میةالعمو

 یتعلق 2020 اكتوبر 19 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
  .مدنین بلدیة

  بلدیة رئیس  
  یامنة ابن  المنصف

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة بعنوان مدنین بلبدیة

 لقیتع 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري
2020.  

  بلدیة رئیس    
  یامنة ابن  المنصف

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

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم فیةبكی یتعلق بقرار یتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى
  . مدنین بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 19 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
  . مدنین بلدیة

  بلدیة رئیس    
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات مشتركال االداري بالسلك مساعد متصرف
  .2020 سنة بعنوان مدنین بلدیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 مساعد متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتج

 بعنوان مدنین بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات المشترك االداري بالسلك
  . 2020 سنة

  بلدیة رئیس   
  یامنة ابن  المنصف
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------------------  

 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لالدرات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة
  . مدنین بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق 2020 اكتوبر 19 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدرات المشترك االداري بالسلك متصرف
  .مدنین

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

  

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

 2020 أكتوبر 25  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
  .2020 سنة بعنوان مدنین

 یتعلق 2020 اكتوبر 26 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار
 السلكب متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مدنین بلدیة لفائدة العمومیة العمومیة لالارات المشترك االداري
  .2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

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

  أجیم جربة

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 كبالسل أول تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  ،  اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

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

 النظام بضبط المتعلق 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
   محلیةال والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي

 التي النصوص جمیع ،وعلى اإلداریة الصبغة ذات المؤسسات و
 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ

  . 2011 سبتمبر 23 في

 1985 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  .آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق

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

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

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
  القـصوى السن لتـحدید خاصة أحكام بضبـط المتعلق 2006

 المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و
 التكوین مراحل إلى الدخول مـناظرات أو الخـارجیة المناظـرات في

  .العمومي القطاع في لالنتداب

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 األمــرعـدد وعلى
 الخـارجیة للمنـاظرات عـامال اإلطار بضبط المتعــلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  . العمومیة اإلدارات تنظمھا

 02 في المـؤرخ 2020 لسنـة 84 عـدد الرئـاسي األمـر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید مـنشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و

 آجیم بجربة ببلدیة جدید بلدي مجلس ئیسر تنصیب محضر وعلى
  . 2019 جویلیة 31 بتاریخ

                                                                
  یـــــــــــــــــلي ما قــــــرر   

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني سلكبال أول تقنیین النتداب باالختبارات

  .القرار ھذا ألحكام وفقا  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة

 لتقنیي المشترك بالسلك األول التقنیون ینتدب : الثاني الفصل
 الخارجیین المترشحین بین من آجیم بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات

 االختصاص المدنیة الھندسة في التطبیقیة اإلجازة على المحرزین
 في لھا بمعادلتھا معـترف شھـادة أو (رقمیة جغرفة) المطلوب

 من البالغین المصاحب بالملحق علیھا المنصوص االختصاصـات
 األمر أحكام وفق تحتسب األكــثر على سنة (40) أربعین العمر
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 المشار 2006 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد
  .أعاله إلیھ

 المشار الخارجیة للمناظرة المتشرحین على بیجـ : الثالث الفصل
 االلكتروني الموقـع عبر بـعد عن ترشـحاتـھـم تسجـیل أعاله إلیھا

 رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سـحب ثم للغرض المعد
  بالبـلـوغ اإلشـعار مع الوصـول مضمونة

 وتكـون المناظرة فتح بقرار علیھ المنصـوص العنوان على
  : التـالیة الوثـائق من یتـكون بمـلف وجوبـا مرفقـة ارةاالستمـ

  : للمناظرة الترشح عند(أ

 لبوابة االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ترشح استمارة *
  العمومیة المناظرات

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

   البكالوریا أعداد بطاقة من نسخة *

  جالتخر سنة أعداد بطاقة من نسخة *

 األجنبیة للشھائد بالنسبة و العلمیة الشھادة من مصورة نسخة *
  معادلة بشھادة مصاحبة تكون

  .عنوانھ و المترشح السم حامالن البرید معلوم خالصا ظرفان *

 بأحـد ترسیـم شھادة أو فـعلیة مـدنیة خدمات انجـاز تثبـت شھــادة *
 القانونیة السن وزتجـا الـذي للمـتـرشـح بالنسبة التشغـیــل مكاتـب
 من أشـھر ثالثـة من أكثر تسلیمھا على یمـض لم الشغل طالب بصفة
 السـن من الخدمـات ھذه مدة لــطرح الـترشـحات قائـمة خـتم تاریـخ

  .باألمر للمعـني القصـوى القانـونیة

  : المناظرة في النجاح بعد (ب

 یختار على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون*
  أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون *
  أشھر ثالثة

  حدیثتان شمسیتان صورتان*

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة*

  البكالوریا أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة*

  خرجالت سنة أعداد بطاقة من لألصل مطابقة نسخة*

 ثالثـة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (األصل) طبیة شھادة*
 والذھـنیة البدنیة المھالت فیـھ تتـوفر المتـرشح أن تثبت أشھر

 قبل من مسلمـة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المـفروضة
  .للصحة عمومیة مؤسســة

 أعاله إلیھا ارالمشـ الخـارجیة المناظرة تفتــح : الرابـــع الفصــل
  : القــرار ھذا یضبط و البلدیة رئیس من بقرار

  للتناظر المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات قائمة ختم تاریخ*

  المناظرة فتح تاریخ*

 إلیھا المشـــار الخارجــیة المناظرة عــلى تشـــرف : الخامس الفصل
  من بقرار تركیبتھا تضبـــط لجنـــة أعـــاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر 

  المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح*

  االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة*

  الجدارة حسب المترشحین ترتیب*

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح*

 عـن یصل لم ترشــح ملـف كل وجـوبــا یرفـض : السادس الفصل
 یتضمن لم أو السریع الـبرید أو الوصول مـضـمـون البـریـد طریق
 ھذا من (أ الفقرة) 3 بالفصل إلیھا المشار الوثائق جمیع

 ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختـم المناظرة لجنة وتعتـمد.القـرار
  . الترشح

 حــق ـملھ المخـول المترشــحین قائـمة تضبـط : السابع الفصل
 باقتراح و البلدیة رئیس قبل من نھـائیة بصفة المناظـرة في المشاركة

  .المناظرة لجنة من

  : مرحلتین على الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل

  : األولى المرحلة(أ

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین األولي الترتیب یتم
 یحتسب والذي المناظرة في سجیلالت عند علیھ المتحصل الشخصي

  : التالي النحو على

 معدل) + ( 1.5× البكالوریا شھادة معدل) : الشخصي المجموع
 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد)+ (3× التخرج سنة

  ( جماعیة

  المعیار األقصى العدد

  البكالوریا لشھادة النھائي المعدل نقطة 30

  (أعداد كشف آخر حسب) التخرج لسنة النھائي المعدل نقطة 60

  الجامعیة الشھادة على الحصول سنة نقاط 10

  الشخصي المجموع نقطة 100

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
  : التالي النحو على
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 لشھادة النھائي المعدل) نقطة 30 األقصى العدد : األول المعیار *
  ( 1.5 × البكالوریا

 لسنة النھائي المعدل) نقطة 60 األقصى العدد : الثاني المعیار *
  ( 3 × التخرج

 حسب النقاط وتسند) نقاط 10 األقصى العدد : الثالث المعیار *
  : التالي بالجدول مبین ماھو

 غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول النقاطأقدمیھ عدد
  الترشحات

  سنوات 5 من أقل نقاط 10

  سنوات 10 من وأقل تسنوا 5 من نقاط 8

  سنة 15 من أقل و سنوات 10 من نقاط 6

  فوق فما سنة 15نقاط 4

 مرات 6 حدود في الشفاھي االختبار إلجراء المترشحین دعوة یتم
 التفاضلي الترتیب حسب ذلك و للتناظر المفتوحة الخطط عدد

 بین التساوي حالة ،وفي الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین
  .سنا لألكبر ألولویةا تعطى المترشحین

  : الثانیة المرحلة(ب

 القرار بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 عن السؤال اختیار ،یقع المناظرة لجنة أعضاء مع محادثة تلیھ

 السؤال إبدال في المترشح رغب إذا ما صورة وفي السحب طریق
 المحددة مدةال تضبط و اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسم

  : یلي كما االختیار لھذا والضارب

  االختبار نوعیة المدة النقاط عدد الضارب

  والعشرین (0) بین یتراوح عدد 1

  : شفاھي اختبار

  دقیقة 20  التحضیر*

  دقیقة 20  العرض*

  دقیقة 20  الحوار*

 باللغة أو العربیة باللغة الشفاھي االختبار یجرى : التاسع الفصل
  المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 االختبار في بالمشاركة مترشح ألي یسمح ال : العاشر الفصل
 المرحلة في فوق فما (50) نقطة خمسین على یحرز لم إن الشفاھي
  األولى

 على (6) ستة من أقل عدد كل عن ینتج : عشر الحادي الفصل
  المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20) عشرین

 قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع : عشر الثاني الفصل
  : كاألتي المترشح

  المرحلة حسب النقاط الضاربمجموع

  أ = األولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع2

  ب = الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع1

  3/(1×ب+ 2×أ) = النھائي الحاصل

 ترتیبا المترشحین رتیبت المناظرة لجنة تتولى : عشر الثالث الفصل
  قائمتین تقترح و النھائي الحاصل حسب تفاضلیا

  نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في 

 نھائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة**
 المتحصل النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة في

  .تسدیدھا المزمع راكزالم حدود في و المترشح علیھ

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل ما وإذا**
  .سنا ألكبرھم األولویة تكون

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة**
 لتمكین األصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین ترشحینالم تعویض من االقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمركز یلتحقوا

 والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر الرابع الفصل
 قبل من الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

  .البلدیة رئیس

 بالقائمة بالتصریح آجیم جربة بلدیة تقوم : عشر الخامس الفصل
 عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین المترشحین دعاءواست األصلیة

 من بدایة تقدیـر أقصى على ( یوما 30) شھر أجل انقضاء وبعد
  . األصلیـة بالقائـمة التصریـح تاریخ

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ اإلدارة تتولى و
  االلتحـاق علیھـم بأن بالتسلیــم اإلشعار مع الوصول

 یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل في لھمعم بمراكز 
   الناجحین قائمة من یحذفون و للتسمیة رافضین

 ذلك و بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في
  .التفاضلي الترتیب حسب

 من تقدیر أقصى على أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  . ألصلیةا بالقائمة التصریح تاریخ

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر السادس الفصل
  . جربة آجیم لبلدیة االلكتروني بالموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود
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 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 تقني مساعد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  ،  اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 فیفري 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد األساسي القانون على
  جمیع ،وعلى الجھویة بالمجالس المتعـلق 1989

 األساسي القـانـون على وخاصة تمـمـتھ و نقحتھ التي النصوص 
   2011 جانفي 3 في المــؤرخ 2011 لسنة 1 عـدد

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

 النـظام بضبط المتعلــق 1983 لسنة 112 عدد القانــون وعلى
   المـحــلیـة والجماعات الدولة ألعـوان العام األساسي

 التي النصوص جـمیع ،وعلى اإلداریة الصبغة تذا المؤسسات و
  لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تمـمتھ أو نـقحتھ

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 

 1985 أفریل 8 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  .آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق

 سبتمبر 2 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
  في بالمشـاركة خاصة استثنائیـة بأحكام علقالمت 1982

 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب مناظرات 
   1992 أوت 28 في المؤرخ 1992

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

 التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك التقني 
  2009 لسنة 114 عدد األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ

  . 2009 جانفي 21 في المؤرخ 

 أفریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد األمر وعلى
  القصوى السن لتحدید خاصة أحكام بضبط المتعلق 2006

 المشاركة من العلیا الشھادات حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة ضبط و
  إلى الدخول مناظرات أو الخارجیة اظراتالمن في

  .العمومي القطاع في لالنتداب التكوین مراحل 

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد األمر وعلى
 الخارجیة للمناظرات العام اإلطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل إلى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  . مومیةالع اإلدارات تنظمھا

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات والترسیم

 بتاریخ 14 عدد والبیئة لیــةالمح الشؤون وزیر السید منشور وعلى
  األحــكام تطبیـق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلقة 

 آجیم جربة لبلدیة جدید بلدي مجلس رئیس تنصیب محضر وعلى
  . 2019 جویلیة 31 بتاریخ

  یـــــــــــــــــلي ما قــــــرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط : ولاأل الفصل
   بالسلك تقني مساعد النتداب باالختبارات

 اختصاص آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  . ." ثقیلة ومعدات شاحنات میكانیك"

 تقنیین مساعدین النتداب الخارجیة المناظرة تفتح : الثاني الفصل
 میكانیك اختصاص) العمومیة لإلدارات المشترك لتقنيا بالسلك

  : على المحرزین للمترشحین( ثقیلة ومعدات شاحنات

 اقتصاد أو تقنیة أو تجریبیة علوم أو ریاضیات) البكالوریا شھادة-1
  .لھا بمعادلتھا معترف شھادة أو (وتصرف

 سالف بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-2
  .سنة( 35) وثالثین خمسا تتجاوزسنھم لم نالذكر،واللذی

 و تشغیل بمكتب التسجیل تاریخ من بدایة القصوى السن تقدیر ویتم
  الخمس خالل المفتوحة للمناظرات بالنسبة ذلك

  . التسجیل ھذا تاریخ تلي التي سنوات 

 السن تقدیر یتم تشغیل مكتب في المترشح تسجیل عدم صورة وفي
   تفتح التي السنة من جانفي غرة یوم القصوى

  .المناظرة فیھا

 بقرار أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
  .البلدیة رئیس

  : القرار ھذا ویضبط    

  للتناظر المعروضة الخطط عدد *    

   الترشحات قائمة ختم تاریخ *    

   المناظرة فتح تاریخ *    

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
  االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6446صفحــة 

 رسالة بواسطة وإرسالھا الترشح استمارة سحب ثم للغرض المعد 
 علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

 یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة تكون و المناظرة فتح بقرار
   : لتالیةا الوثائق

  : للمناظرة الترشح عند(أ

 لبوابة االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم ترشح استمارة *
  العمومیة المناظرات

  الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

 بالنسبة معادلة بشھادة مصحوبة العلمیة الشھادة من مصورة نسخة *
  . األجنبیة الشھائد إلى

  .عنوانھ و المترشح السم حامالن دالبری معلوم خالصا ظرفان *

 بأحد ترسیــم شھادة أو فعـــلیة مدنیة خدمات انجاز تـــثبت شھـادة *
  تــجـــاوز الـذي للمترشح بالنسبة الــتشغیل مكاتب

  .السن 

 ثالثة من أكثر تسلیمھا على یمض لم الشغل طالب بصفة القانــونیة 
   ةمد لطرح الترشحات قائمة ختم تاریخ من أشھر

  .باألمر للمعني القصوى القانونیة السن من الخدمات ھذه

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  . الترشحات قائمة غلق بعد الواردة أو المعنیة للبلدیة

  : المناظرة في النجاح بعد (ب

 تاریخ على یمض لم (األصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون*
  أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھ

 من أكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (األصل) والدة مضمون *
  أشھر ثالثة

  حدیثتان شمسیتان صورتان*

  یعادلھا ما أو العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة*

 أشھر ثالثـة من أكثـر تسلیمھا تاریخ على یـمض لم طبیــة شھـــادة*
   البدنــیة مؤھـالتال فیھ تتـوفـر المترشح أن تثـبت

 مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة والذھنیة
  . للصحة عمومیة مؤسسة قبل من

   :الخامس الفصل

 مضمون البرید طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض
 المـشار الوثائـق جمیع یتــضمن لم أو السریع البرید أو الوصول

 لجنـة وتعـتمد ، القرار ھذا من (أ لفقـرةا) الرابع بالفـصل إلیھا
  . الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید خـتــم المنـاظرة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط : السادس الفصل
   البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة في

  المناظرة لجنة من وباقتراح

 إلیھا المشــار الخـارجیـة ـاظرةالـمن على تـشرف : السابع الفصل
  الــوزیـر من بقــرار تركیـبتھا تضــبط لجـنة أعــاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى المحلیة ون المكلـف 

   المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح*

   والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة*

   الجدارة حسب المترشحین ترتیب*

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح*

 على أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل : الثامن الفصل
  :التالیین االختبارین

  األولي القبول اختیار-

  النھائي القبول اختبار-

     : یلي كما االختبارین ھذین إجراء یتم

  : ولياأل القبول اختبار*

  تقني موضوع حول كتابي اختبار -  

   ساعات 3 : المدة -  

   2 الضارب -  

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة أو العربیة باللغة االختبار  ھذا یجرى
 اخـتــبـار فـي الناجـحـین المتـرشحیــن إعـالم یـتــم. المترشح
 طـریـق عـن أو فــردیـة مـكاتیب طــریــق عـن األولــي الــقبـول
 وتاریخھ النھائي القبول اختیار إجراء بمكان اإلدارة مقر في اإلعالن
  . القرار لھذا المصاحب بالملف التقني االختبار برنامج ویضبط

   : النھائي القبول اختبار*

 بھذا الملحق البرنامـج من یــأخـذ موضـوع حول شفاھـي اختبـار    
 اختیـار ،ویقع مــناظرةال لجنة أعضاء مع محادثة تلــیھ القرار
 في المترشـح رغب إذا ما صـورة في و السحب طریـق عن السؤال
  . اثنین على إلیھ یسند الذي العدد یقسـم السـؤال إبـدال

   : یلي كما الضوارب و االختبار لھذا المحددة المدة تضبط

 االختبار نوعیة المدة النقاط عدد الضارب

  (20) رینوالعش (0) الصفر بین یتراوح عدد

  : شفاھي اختبار 

  دقیقة 20  التحضیر*

  دقیقة 20  العرض*

  دقیقة 20   الحوار*
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 اختیار حسب الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  المترشح

 و اثنیـــن مصحـــحـین على االختبـــارات تعـــرض : التاسع الفصل
 والعشرین (0)صفرال بین یتراوح عدد اختبــار كل إلى یسنــــد
 للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و(20)

  .المسندین

 تتم نقاط(4)األربع یفوق العددین بین الفارق كان إذا ما صورة وفي
 العدد ،ویكون آخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  .األخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج : العاشر الفصل
  رفض األولي القبول اختبار في (20) عشرین

  .المترشح قبول 

 في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم : عشر الحادي الفصل
  .الشفاھي االختبار إلجراء األولي القبول اختبار

 إن نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال : عشر الثاني الفصل
  یساوي النقاط من مجموع على یتحصل لم

 االختبارین مجموع إلى بالنسبة األقل على نقطة (30) الثالثین 
 نفس على أكثر أو مترشحین تحصل وإذا(الكتابي و الشفاھي)

 سنا ألكبرھم األولویة تكون االختبارات جمیع في النقاط من المجموع
.  

 المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال : عشر الثالث الفصل
 وال مذكرات وال نشــریات ال و كتب ال االختبارات إجراء مدة طیلة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند أي

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج : عشر الرابع الفصل
 طرد العام للحـــق الجــزائیة التتبــعات عن زیادة قطعیة بصفة

 و أجراھا التي االختبارات إلغاء و االمتحان قاعة من حاال مترشحال
 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) لمدة المشاركة من حرمانھ
 المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم آخر إداري

  . لذلك

 إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من مفصل تقریر إعداد ویتم
  .الغش ةمحاول أو الغش

 المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى : عشر الخامس الفصل
 و والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل حسب تفاضلیا
  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في قائمتین تقترح

 نھــائیا المقبولین المترشحین أسماء على تشتمل : األصلیة القائمة**
 المتحصل النھائي للحاصل طبقــا الجدارة ترتیب حسب رةالمناظ في

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود في و المترشح علیھ

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل ما وإذا**
  .سنا ھم األكبر األولویة تكون

 على % 50 حدود في القائمة ھذه إعداد یتم : التكمیلیة القائمة**
 لتمكین األصلیة بالقــائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر أقصى
 لم الذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند اإلدارة
  .عملھم بمركز یلتحقوا

 والقائمة األصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط : عشر السادس الفصل
 بالنتدا الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین التكمیلیة

  .البلدیة رئیس قبل من تقنیین مساعدین

 بالقائمة بالتصریح آجیم جربة بلدیة تقوم : عشر السابع الفصل
  . عملھم بمراكز لاللتحاق الناجحین المترشحین واستدعاء األصلیة

 من بدایة تقدیر أقصى على ( یوما 30) شھر أجل انقضاء وبعد
  ، األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین على التنبیھ ارةاإلد تتولى و
 في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم بأن بالتسلیم اإلشعار مع الوصول

 و للتسمیة رافضین یعتبرون أو یوما (15) عشر خمسة أقصاه أجل
 بالمترشحین تعویضھم یتم و المناظرة في الناجحین قائمة من یحذفون

  .التفاضلي لترتیبا حسب ذلك و بالقائمة المسجلین

 أقصى على (أشھر 6)أشھر ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  . األصلیة بالقائمة التصریح تاریخ من تقدیر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : عشر الثامن الفصل
  . جربة آجیم لبلدیة االلكتروني بالموقع و المحلیة

  بلدیة رئیس   
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 التقني بالسلك أول تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

  2020  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 ةلسن 29 عدد األساسي القانون على
   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 المؤسسات و المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة ممتھت أو نقحتھ التي النصوص جمیع ،وعلى
  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

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



 

  81عــــــدد   2020 نوفمبر 20 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   6448صفحــة 

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات كالمشتر
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ

  . 2019 دیسمبر

 02 في المـؤرخ 2020 لسنـة 84 عـدد الرئـاسي األمـر وعلى
  .أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و

 31 بتاریخ  جدید آجیم جربة بلدیة رئیس یبتنص محضر وعلى
  . 2019 جویلیة

 أكتوبر 16 في المؤرخ 42 عدد آجیم جربة بلدیة رئیس قرار وعلى
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقنیین
  .آجیم جربة

   . 2020 لسنة آجیم جربة بلدیة میزانیة على االطالع وبعد

   یلـــــــــــــــــي ما قــــــــــــرر

 دیسمبر 23 یوم لفائدتھا آجیم جربة بلدیة تفتح : األول الفصــل
 تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة والموالیة واألیام 2020

  .رقمیة جغرفة  مدنیة ھندسة اختصاص أول

 نوفمبر 23. یوم للمناظرة الترشح قائمة تختم : لثانيا الفصل
2020.  

 طریق عن شغورھا سد المزمع الخطط عدد حددت : الثالث الفصل
  . واحدة (1) بخطة التناظر

 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة ترسل : الرابع الفصل
 في المؤرخ آجیم جربة بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة
 خارجیة مناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 أكتوبر 16

 آجیم جربة بلدیة : التالي العنوان على أول تقني النتداب باالختبارات
 رسالة بواسطة وذلك آجیم 4135  والكرامة الثورة ساحة - 

  . بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة

  بلدیة رئیس   
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 التقني بالسلك تقني مساعد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح

 : اختصــاص أجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
  2020ة تقیــل ومــعـــدات شاحنات میكانیــك

       ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعـوان العام األسـاسي النـظام بضبط المتعلق 1983

 یةاإلدار الصبغة ذات العــمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النــصوص جــــمیـع ،وعـلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 أفریل 08 في المـؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى
  . آجیم جربة بلـدیة بإحداث المتعلـق 1985

 أفریل 12 فـي المـؤرخ 1999 لسنـة 821 عـــدد األمـر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األسـاسي النظـام بـــضبـط المتعــلـق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئـــاسي األمــر وعلى
   الحكومة رئیــس تسمیةب المتعـــلق 2020 سبتمبر

  .أعضائھا و

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

 بتـاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 صیغ بضبط ةالمتعلق األحكام تـطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و

 جویلیة 31 بتاریخ آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى
2019.   

 19 في المــؤرخ 45 عدد آجیم جربة بلدیــة رئیـس قـرار وعلى
 الخـارجیة المنــاظرة تنــظیـم بكـیفـیة المــتعلـق 2020 أكتوبر

 المشـترك التـقني بالسـلك تقـني مساعد دابالنـت باالخـتبارات
  .آجیـم جربة بـلدیة لفائـدة العمـومیة لإلدارات

   . 2020 لسنة آجیم جربة بلدیة میزانیة على االطالع وبعد

   یلـــــــــــــــــي ما قــــــــــــرر

 دیسمبر 23 یوم لفائدتھا آجیم جربة بلدیة تفتح : األول الفصــل
 مساعد النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة لموالیةا واألیام 2020

  .ثقیلة ومعدات شاحنات میكانیك اختصاص تقني

  نوفمبر 23 یوم للمناظرة الترشح قائمة تختم : الثاني الفصل
2020.  

 طریق عن شغورھا سد المزمع الخطط عدد حددت : الثالث الفصل
  . واحدة (1) بخطة التناظر
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 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح ارةاستم ترسل : الرابع الفصل
 في المؤرخ آجیم جربة بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة
 خـارجیة مناظـرة تنـظیم بكیـفیة المتعلق. 2020 أكتوبر 19

 جربة بلدیة : التالي العنوان على تقني مساعد النتداب باالخــتبـارات
 رسالة بواسطة وذلك آجیــم 4135  والكرامة الثورة ساحة -  آجیم

 یتم التي الملفات تقبل وال بالبلوغ اإلشعار مع الوصول مضمونة
  .بالبلدیة الضبط بمكتب مباشرة إیداعھا

   ................... : آجیم

  بلدیة رئیس   
  حدید بن  مسعود

  


