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  الـجریدة الــرســمیة
  للــجماعــات المــحــلیة

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 المحمدیة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ..........2020 سنة بعنوان المحمدیة لدیةب لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 ..........................................المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 6 دعد قرار
 ..........2020 سنة بعنوان المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
 إلى للترقیة بالملفات اخلیةد مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 ................................المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
 سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 لفائدة2020 سنة بعنوان لالدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا
 ..............................................................................................................................المحمدیة بلدیة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح تعلقی 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 .......................................المحمدیة بلدیة لفائدة التوثیق و المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة
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 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 .......المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى للترقیة لفاتبالم

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ..................المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة تلإلدارا المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

 الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 ................2020 سنة بعنوان المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك أول تقني رتبة

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد ارقر
 ....المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29 في مؤرخ 2020 لسنة 14 عدد قرار
 ............2020 سنة بعنوان المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020 لسنة 15 عدد قرار
 سنة بعنوان المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات والتوثیق المكتبات أعوان سلكب توثیق أو مكتبات حافظ

2020...................................................................................................................................... 
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 تمبرسب 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 .....................................................................................المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
 بالملفات داخلیة ةمناظر تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ...........................المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقیة
 المروج

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 سنة بعنوان المروج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس صرفمت رتبة الى االستثنائیة

2020...................................................................................................................................... 
 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

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

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22 في مؤرخ 2020 لسنة 21 عدد قرار
 سنة بعنوان المروج بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة

2020..................................................................................................................................... 
 الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

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

 قربة
 .....قربة ببلدیة المراجعة لجنة إحداث بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 .....قربة ببلدیة التبتیت لجنة إحداث بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

 الماتلین
 العملــــة عـــــدد بضبط یتعلق بمقرر یتعلق 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 .........................................................   2020 سنة بعنوان الماتلین ــةبلدیــ لفــائـــدة انتدابــھم  المـــزمع
 االمتحان لجنة بتركیـــب یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 ..................................................2020 سنة بعنوان الخامس الصنف من عملة 04 عــدد النتداب المھني
 تاجروین

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 .......................................................................................................... 2020  سنة بعنوان تاجروین
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار ومتصرف  متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 .................................................................................2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة
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 القیروان
 القاضي شارع من مروربال یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 حدیقة جھة من المحكمة أمام التوقف و الوقوف منع مع االتجاھین في االبتدائیة المحكمة مستوى على النعمان
 ...................................................................................................................................."قرطبة"

 .....القیروان بلدیة لفائدة ھبة بقبول یتعلق بقرار یتعلق 2020 ماي 11  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 الفرعي الملعب الستغالل معلوم إحداث بقرار یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 ................................................................................................."العواني حمدة" اإلصطناعي للعشب
 بسوق بلدیة لمحل كراء معلوم إرجــــاع بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 .....................................................................................................................................الحدادین
 على "قف" عالمة بتركیز یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 .......................................الدرة دمحم نھج إتجاه في الشیباني یسر أبي و الدھیسي أحمد شارعي تقاطع مستوى
 لبیع بلدیة محل كراء معلوم ارجاع بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   سنةل 7 عدد قرار

 ...................................................................................................................الحدادین بسوق السمك
 لبیع  بلدیة محل كراء معلوم ارجاع بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ............................................................................................الدریدي دمحم للسید الحدادین بسوق السمك
 للسوق الخارجي الفضاء باستغالل متعلق بقرار یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 .....................................................................................بھ االنتصاب معالیم وتحدید صبرة بنھج البلدیة
 المسعدین

 في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 حدود وفي مسؤولیتھا و مراقبتھا تحت القرارات في  اإلمضاء حق بتفویض یتعلق  2020 أكتوبر 06 

 ....................................المصاحب القرار حسب البلدیة رئیسة مساعد إسماعیل الصحبي السید إلى مشموالتھا
 معتمر الساحلین

 مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس رارمنبق یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 بالسلك عــام متصــرف رتبة إلى اإلستثنــائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 23 في

 ............................... 2020 سنة  بعنوان  معتمر الساحلین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد رقرا

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیـة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ
  .....2020 سنة بعنوان معتمر لینالساح بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عــام متصرف

 معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ

 .....2020 سنة بعنوان معتمر الساحلین بلدیة لفائدة العمومیة راتلإلدا المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
 معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 رتبـة إلــى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ
 ......2020 سنة بعنوان معتمر     السـاحلین بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك فمتصـر

 معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رئیـس متصــّرف رتبة إلى تثنائیةاإلس للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ
 .........................2020 سنة بعنوان  معتمر الساحلین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 متصــّرف رتبــة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح علقیت 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ
 .........................2020 سنة بعنوان  معتمر الساحلین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 صیادة
 سد المراد الخطط نوعیةو عدد ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واالمتحانات بالملفات للترقیة  الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا
 ........................................................................................2020 سبتمبر 10 في مؤرخ صیادة  بلدیة
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 المناظرة تنظیم كیفیة بظبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 ددع قرار
 ......2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 في  مؤرخ  صیادة بلدیة رئیس من بقـرار یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  10/9/2020

 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020 سنةل 11 عدد قرار

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

 في  مؤرخ  صیادة بلدیة رئیس من بقـــرار یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  المشترك اإلداري بالسلك ریس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  10/9/2020

 ...............................................................................................2020 سنة بعنوان عمومیةال لإلدارات
 ھالل قصر

 من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بمقرر یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 ...............................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف
 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بمقرر یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

 ...............................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم
 المھدیة

 .............رئیس متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
 ....رئیس معماري مھندس رتبة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
 .............أول رئیس تقني رتیة في بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار

 ھبیرة
 رتبة في القاید یحي السید ترسیم بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 .........................................................................................................................ھبیرة ببلدیة محلل
 رتبة في معتوق نزیھة السیدة ترسیم بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ....................................................................................................................ھبیرة ببلدیة أول تقني

 القصر
 .........2020 سنة بعنوان اعتمادات بتحویل یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 بوعطوش ثامر الحبیب
 .......بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  یةالمحل الجماعات
  

  المحمدیة

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .حكومةال أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة اراتلإلد المشترك اإلداري

 بضبط المتعلق 29 في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
2020.  

  یلي مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم ئدتھالفا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  .2020 سنة بعنوان

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

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین میو الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  دیةالمحم بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

 في المــــــؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2012 أكتوبر 10
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 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020سبتمبر 29في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

  ليی مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم لفائدتھا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

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

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

   

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان المحمدیة بلدیة لفائدة یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  یسرئ بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و اإلنتداب آلیات و صیـــــــــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة مستكتبو
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط

  .الترشحات

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

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

  : القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
  :التالیة
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 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج عممد و مفصل تلخیص
 ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة
  .ألمربا

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة

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

 دورات أو اتالملتقی في المشاركة شھادة من لألصل مطابقة نسخ
 القیمیة الوحدات في النجاح شھائد و اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

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

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و :الخامس الفصل
  .الترشحات سجل ختم

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

  :بالخصوص

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس لمواظبةا و السیرة-
  .المناظرة

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

 و تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة
 مقیاس كل إلى یسند و .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

  .(20) العشرین و (0)الصــــفر بین یتراوح عدد

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القـــــــــرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

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

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

 المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله ـــاإلیھـــــ المشار

  .المناظرة لجنة

  ................... : في المحمدیة

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  المحمدیة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري سلكبال

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر
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 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 یتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف إلى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك ياإلدار السلك

 2020سبتمبر 29 في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلي ــــام قــــــرر

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

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

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

  .2020 نوفمبر 16 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 سنة بعنوان لالدماج المھنیة واالمتحانات ملفاتبال للترقیة الداخلیة
  المحمدیة بلدیة لفائدة2020

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

 فیفري 15 في لمؤرخ1999 لسنة 365 عدد األمر على و
 تقنیي و محللي بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة

  .2009 جانفي 21 في المؤرخ

 1999 أفریل 12 في لمؤرخ1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 المشترك التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق

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

2009.  

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة لمتعلقا 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق
  :التالي النحو على المحمدیة بلدیة

  : یةالعموم لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة /1

التسدید  طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط دالرتبة عد
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط دعد

   :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0290رئیس متصرف

  02: باإلخـــــــــتـیار الترقیة طریق عن 10%

00  
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  :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0290مستشار متصرف

  02 :باإلخـــــــــتـیار الترقیة طریق عن 10%

00  

  :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0190متصرف

  01 :باإلخـــــــــتـیار الترقیة طریق عن 10%

00  

  :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0190تصرف كاتب

  01:باإلخـــــــــتـیار الترقیة طریق عن 10%

00  

  : العمومیة لإلدارات لمشتركا التقني للسلك بالنسبة/3 

التسدید  طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط دالرتبة عد
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط دعد

  :بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %0190أول تقني

  01:باإلختیــــــــــار الترقیة طریق عن 10%

00  

  : العمومیة باإلدارات التوثیق و المكتبات أعوان للسلك بالنسبة/4

التسدید  طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط دالرتبة عد
  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط دعد

 داخلیة مناظرة طریق عن %0190توثیق أو مكتبات حافظ
  :بالملفات

  01:باإلختیــــــــــار الترقیة طریق عن 10%

00  

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 توثیق أو مكتبات حافظ رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  المحمدیة بلدیة لفائدة التوثیق و المكتبات أعوان بسلك

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

 جمیع على و داریةاإل الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

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

 دیسمبر 06 في المؤرخ 1999 لسنة 2762 عدد األمر على و
 سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  .العمومیة باإلدارات التوثیق و المكتبات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد لرئاسيا األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و اإلنتداب آلیات و غصیـــــــــ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

 حافظ إلى ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 لإلدارات التوثیق و المكتبات أعـــــــوان بسلك توثیق أو مكتبات

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 أعـــــــوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة إلى للترقیــــــــة

 أعاله إلیھ المشـــــــــــــــــار العمومیة لإلدارات التوثیق و المكتبات
 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون  الموثقون أو المكتبیون

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

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص -
 ھذا یكون و المترشح بھا قـــــــــام التي اإلقتضاء عند العسكریة
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص
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 الوظیفة يف المترشح إنتداب 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

 المستوى تفوق التي العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -
  .المترشح رتبة في لإلنتداب المطلوب

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

 دورات أو ملتقیاتال في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الوحدات في النجاح شھائد و  اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
 للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل القیمیة

  .الفتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

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

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

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

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

  :بالخصوص

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  . العامة األقدمیة-

  . الرتبة في األقدمیة-

 رتبة في لإلنتداب المطلوب المستوى تفوق التي العلمیة الشھائد-
  .المترشح

  .7 بالفصل إلیھ المشار التقییمي العدد-

 (05) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة كوینالت دورات أو الملتقیات-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

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

  .أعاله 4 بالفصل المشار النشاط تقریر-

 أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و
 و (0)الصــــفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى دیسن و .اللجنة

  .(20) العشرین

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القـــــــــرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 عدد حدود في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد دالمرا الخطط

 و الـــرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم تساوت إذا

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 األرشیف و الوثائق في رمستشا متصرف رتبة إلى بالملفات الداخلیة

  .المناظرة لجنة من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

  

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
  المحمدیة بلدیة

 یتعلق2020سبتمبر 29 في مؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس من قــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .لمحمدیةا بلدیة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و اإلنتداب آلیات و صیـــــــــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة حتفت :الثالث الفصل
 من األقل على%35 بنسبة المعنیة البلــــــــدیة رئیس من بقرار

 الشروط فیھم تتوفر الذین المستشارون المتصرفون مجموع
 الجماعة إلى بالنظر الراجعین و أعــــــــــــــاله علیھا المنصوص

  .سواھم دون المحلیة

  : رارالق ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

  .ذاتیة سیرة-

  .باإلدارة المترشح بھا قام التي لمبنیةا الوثائق على یحتوي ملف-

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

 و البحوث و العمال من نسخ اإلقتضاء عند و (... محاضرات
  .المنشورات

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

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

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

  :بالخصوص

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 تقدیم للمترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس تولىی :السابع الفصل
 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر
  : على باإلعتماد المناظرة فتح لسنة

  .العمل تنظیم-

  .الخدمة نوعیة-

  .البحوث و التأطیر و التكوین أعمال-

  .علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القـــــــــرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 عدد حدود في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا دس المراد الخطط

 و الرتبــــة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم تساوت إذا

 المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھــــــــا المشار

  .المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد
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------------------  

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 ةبلدی لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  المحمدیة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999  لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك خاصال األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 التـــــــــي النصــــــوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

 لسنة 114 عدد األمر خــــــــــاصة و تممتــــــــــھ أو نقحتھ
  .2009 جانفي 21 في المـــــــــؤرخ 2009

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس یةبتسم المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

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

  .القرار

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

 (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون األعوان
  .الترشحات مخت تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

  : القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة ةلجن إجتماع تاریخ-

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

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

 الوظیفة في المترشح إنتداب 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 صللأل مطابقة نسخة -

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

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

  .تقني رتبة

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
  .الترشحات

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
 ھذه تتولى و البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص جنةالل

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة
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 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السابع الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .التعلیمي المستوى أو شھائدال-

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

  .المواظبة و السیرة -

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

 و تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء  یمكن و
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة وصیةخص

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و ارالقـــــــــر ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :التاسع الفصل
 لجنة من بإقتراح و المعنیة البلدیة سرئی قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

  

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

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بالسلك اول تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بعنوان مدیةالمح بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري
  2020 سنة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

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

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

 جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

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

 1999 أفریل 12 في لمؤرخ1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 المشترك التقني بالسلك الخاص سياألسا النظام بضبط المتعلق

 أو نقحتھ التـــــــــي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 المـــــــــؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خــــــــــاصة و تممتھ

  .2009 جانفي 21 في

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .كومةالح رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020سبتمبر 29. في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات مشتركال التقني بالسلك أول تقني رتبة
  .2020 سنة

  یلي مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم لفائدتھا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

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

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

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

  

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

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  . المحمدیة بلدیة

 2020 سبتمبر 29 في مؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس من رارقـ
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
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 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلكب مستشار متصرف
  .المحمدیة بلدیة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و اإلنتداب آلیات و صیـــــــــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .دیاتبالبل الترسیم و الترقیة

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

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

  .الترشحات ختم تاریخ

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

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

  : القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

  :یةالتال

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

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 الوحدات في النجاح شھائد و  اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
 للخمس المستمر التكوین مراحل إطار في علیھا المتحصل القیمیة

  .الفتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

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

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

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

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

  :بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم-
  .الغرض
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  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  .للمترشح لعامةا األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

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

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

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القـــــــــرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 عدد حدود في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط

 و الرتــــبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع سنف على
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم تساوت إذا

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

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  العلمي  دأحم

  

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

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري مستشاربالسلك
  2020 سنة بعنوان المحمدیة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

   الدستور لىع اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة علقالمت 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا

 2020سیتمبر 29 في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلي مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم لفائدتھا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

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

  .بــــــخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث لفصلا

  

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 مكتبات حافظ رتبة الى للترقیة بالملفات خلیة   لسنة 15 عدد قرار
 لفائدة العمومیة اراتلالد والتوثیق المكتبات اعوان بسلك توثیق او

  2020 سنة بعنوان المحمدیة بلدیة
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  المحمدیة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 06 في المؤرخ 1999 لسنة 2762 عدد األمر على و
 سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999یسمبرد

  .العمومیة باإلدارات التوثیق و المكتبات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء تسمیةب المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

 2020سبتمبر 29 في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 التوثیق و المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  یلي مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم لفائدتھا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 التوثیق و المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

                          
  بلدیة رئیسـ 

  العلمي  أحمد

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

 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  المشترك ياإلدار بالسلك

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

   الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 ددع الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 2020 سبتمبر 29 في المؤرخ المحمدیة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  یلي مــــا قــــــرر

 02 األربعاء یوم لفائدتھا و المحمدیة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  .2020 سنة بعنوان
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  .بــــــخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 نوفمبر 02 اإلثنین یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

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

 2020 سبتمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
  المحمدیة

  المحمدیة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد و

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

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

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

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

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة  رئیس بتسمیة المتعلق 2020 تمبرسب

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 و اإلنتداب آلیات و صیـــــــــغ بضبط المتعلق 2019 مارس
  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  یلي مــــا قــــــرر

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

  .القرار ھذا

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

 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون
 ختم تاریخ في الرتبة هھذ في األقل على أقدمیة سنوات (5)

  .الترشحات

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

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

  : القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ-

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

 العسكریة و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل یصتلخ
 ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من

  .اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من ألصلل مطابقة نسخة
  .باألمر

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة

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

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

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

 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و :الخامس الفصل
  .الترشحات سجل ختم

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

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

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

  .لعملھ آدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .التعلیمي المستوى أو الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین-
  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة تسنوا للخمس

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة-
  .المناظرة

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

 و تتالئم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء یمكن و
 الخاصة الضوارب تضبط و المترشح صنف أو رتبة خصوصیة
 مقیاس كل إلى یسند و .اللجنة أعضاء قبل من المذكورة بالمقاییس

  .(20) العشرین و (0)الصــــفر بین یتراوح عدد

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القـــــــــرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

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

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

 المناظرة في الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
 من بإقتراح و المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھــــــــا المشار

  .المناظرة لجنة

  بلدیة رئیس
  العلمي  أحمد

  

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

  المروج

  

 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 رتبة لىا االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة بعنوان المروج بلدیة

  : یلي ما قرر

 دیسمبر 23 یوم  ولفائدتھا المروج ببلدیة یفتح : االول الفصل
 االستثائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و 2020

 لالدارات المشترك االداري سلكبال رئیس متصرف رتبة الى
  .العمومیة

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

  .2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات قائمة تختم : 3 الفصل

  ..........................: في المروج

  البلدیة رئیس 
  الورتاني  كمال

  

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

 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

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

  : یلي  ما  قرر

 للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة تنظم - :األول الفصل    
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .القرار ھذا ألحكام فقا و العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -:2الفصل    
 لإلدارات المشترك  اإلداري  بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 والمتوفر رتبھم في المترسمون المساعدون ونالمتصرف العمومیة

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

 المشار  االستثنائیة للترقیة الداخلیة المناظرة تفتح -: 3الفصل    
 المتصرفین لفائدة و  المروج بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 والراجعین علیھا المنصوص الشروط تتوفرفیھم الذین المساعدین
  .سواھم دون المروج لبلدیة بالنظر
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  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ -

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم -: 4  الفصل    
 وتشمل المترشح ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل
  : التالیة الوثائق على أعاله إلیھا المشار للمناظرة الترشح ملفات

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

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

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في اإلدماج وأ المترشح تسمیة قرار من نسخة -

   باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

 و الترشحات سجل تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض و
 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون

   .اإلرسال

 أعاله اإلیھ المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -5 الفصل 
   البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -   
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -   
   الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة اعداد -   

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى - : 6 الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -:7 الفصل   
 في قائمة إعداد و القرار ھذا مألحكا طبقا المعروضة الملفات
  .ترقیتھم المقترح األعوان

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :8 الفصل   
 لجنة من وباقتراح المروج بلدیة رئیس من أعاله الیھا المشار

  . المناظرة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :9 الفصل

  بلدیة رئیس  
  الورتاني  كمال

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

 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف
  .2020 سنة بعنوان المروج

  : یلي ما قرر

 دیسمبر 23 یوم  ولفائدتھا المروج ببلدیة یفتح : االول الفصل
 االستثائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة االیام و 2020

 العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى
  .2020 سنة بعنوان

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

  2020 نوفمبر 23 یوم الترشحات ائمةق تختم : 3 الفصل

  بلدیة رئیس 
  الورتاني  كمال

  

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

 2020 أكتوبر 21  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك  اإلداري  بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى   االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان  المروج بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد

  : یلي  ما  قرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم - :األول الفصل    
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .القرار ھذا ألحكام فقا و العمومیة لإلدارات

 للترقیة بالملفات الداخلیة رةللمناظ یترشح أن یمكن -:2الفصل    
 المشترك  اإلداري  بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 رتبھم في المترسمون المستشارون المتصرفون العمومیة لإلدارات
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (4) األربع شرط فیھم والمتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 المشار  االستثنائیة للترقیة الداخلیة ناظرةالم تفتح -: 3الفصل    
 المتصرفین لفائدة و  المروج بلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا

 والراجعین علیھا المنصوص الشروط تتوفرفیھم الذین المستشارین
  .سواھم دون المروج لبلدیة بالنظر

  : القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات، ئمةقا غلق تاریخ -
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  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم -: 4  الفصل 
 وتشمل المترشح ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا وتسجل
  : التالیة الوثائق على أعاله إلیھا المشار للمناظرة الترشح ملفات

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

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

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة -

   باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

 و الترشحات سجل تاریخ بعد یصل مطلب كل وجوبا یرفض و
 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل ختاری یكون

   .اإلرسال

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -5 الفصل
   البلدیة رئیس من قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة وتتولى

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -   
   المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -   
   الغرض

  ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة اعداد -   

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى - : 6 الفصل
  :التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الحالیة بةالرت في األقدمیة -

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -:7 الفصل 
 في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة الملفات
  .ترقیتھم المقترح األعوان

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :8 لفصلا 
 لجنة من وباقتراح المروج بلدیة رئیس من أعاله الیھا المشار

  . المناظرة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :9 الفصل

  بلدیة رئیس                                                    
  الورتاني  كمال

  

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

  قربة

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  قربة ببلدیة المراجعة لجنة احداث بقرار

  قربة، ببلدیة رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على ھاطالع بعد   -
   .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى   -
  .المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق 1997

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنـة 148 عدد األمر وعلى   -
  .قربة بلدیة حداثبإ المتعلق 1957

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

  .استخالصھا في

 25 بتاریخ المنعقدة البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر وعلى   -
 ابوانتخ البلدي المجلس تنصیب بمقتضاھا تم والتي 2020 سبتمبر
  .والمساعدین الرئیس

 أكتوبر 24 بتاریخ البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى    -
  .المراجعة بلجنة قاریین أعضاء بتعیین المتعلق 2020

  : یلي ما قرر

  .المراجعة لجنة إحداث تمّ  : األول الفصل

   .رئیس بصفتھ : ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

   .عضو  : الدریدي مروان-

  .عضو  : مطیر لبنى-

  .عضو بصفة بقربة المالیة قابض-

   .التصویت في حق بدون للبلدیة العام الكاتب-

 مكلفان بھا المالیة وقابض قربة لبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

   2020 نوفمبر 03 : في قربة

  یةبلد رئیس 
  الحجیج فوزي

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
  قربة ببلدیة التبتیت لجنة احداث بقرار

  قربة، ببلدیة رئیس إن
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اطالعھ بعد   
   .المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 أفریل 01 في المؤرخ 2008 لسنة 23 عدد القانون ىوعل   
  .اللزمات بنظام المتعلق 2008

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

 25 بتاریخ المنعقدة البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر وعلى   
 وانتخاب البلدي لمجلسا تنصیب بمقتضاھا تم والتي 2020 سبتمبر
  .والمساعدین الرئیس

 أكتوبر 24 بتاریخ البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى    
 تفویض عروض فتح بلجنة قاریین أعضاء بتعیین المتعلق 2020
   .(التبتیت) قربة ببلدیة العامة المرافق

  : یلي ما قرر

 قالمراف تفویض عروض بفتح مكلفة لجنة إحداث تمّ  : األول الفصل
   .(التبتیت) قربة ببلدیة العامة

  : كاآلتي اللجنة تركیبة تكون : الثاني الفصل

   .رئیس بصفتھ : ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

   .عضو  : الزیادي حیاة-

  .عضو  : باني ھاجر-

  .عضو بصفتھ :  العمومیة المصاریف مراقب-

  .عضو : بالبلدیة العقاریة الشؤون مصلحة رئیس-

  .عضو: بالبلدیة االقتصادیة شؤونال مصلحة رئیس-

 رأي لھ ویكون اللّجنة، تلك بجلسة المحلیة الجماعة محاسب یحضر-
  .استشاري

  .اللجنة كتابة ینوبھ من أو للبلدیة العام الكاتب ویتولّى-

 مكلفان بھا المالیة وقابض قربة لبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

      2020 نوفمبر 03 : في قربة

  بلدیة رئیس 
  الحجیج فوزي

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

  الماتلین

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 انتدابــھم  المـــزمع العملــــة عـــــدد بضبط یتعلق بمقرر یتعلق

  .2020 سنة بعنوان الماتلین دیــــةبل لفــائـــدة

 2020 نوفمبر 17 في مـــــؤرخ الماتلین بلدیة رئیــس مـن مقــــرر
 بلدیــــة لفــائـــدة انتدابــھم  المـــزمع العملــــة عـــــدد بضبط یتعلق

  .2020 سنة بعنوان الماتلین

  الماتلین بلدیة رئیس إن

   اإلطــــــالع، بعــــد

 ماي 14 في المـــــؤرخ 1975 لسنة 33 عـــدد ــانونالقـ على
 جمیع وعلى للبلدیات األساسي القـانون بإصدار المتعلق 1975
 57 عدد األساسي القانون وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  .2008 أوت 04 في المؤرخ 2008 لسنة

 12 في المــؤرخ 1983 لسنة 112 عـــدد القـــانون وعلى
 ألعوان العام األساسي النظـــــام بضبط المتعلق 1983 ردیسمبـــــ

 الصبغة ذات العمـــومیة والمؤسسات المحلیـــة والجمــــــاعات الدولة
 وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریــــــة

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 03 فـــــــي المـــــؤرخ 1967 لسنة 142 عــــدد األمر وعلى
  .المــــــاتلیــــــــــــن بلدیـــة بإحداث المتعلــــق 1967 مـــــاي

 18 في المــؤرخ 1998 لسنة 2509 عــــدد األمــــــر وعلى
 بسلك الخاص األساسي النظـــــام بضبط المتعلق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات ومیةالعم والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة
  .اإلداریة

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عـــدد األمــر وعلى
 عملة سلك أصنــــاف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة

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

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المـــؤرخ للمقرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب

 20 في المــــؤرخ 7 عــــدد الداخلیة وزیـــر منشـــور وعلى
 68 عـــدد القــــانون أحكام تطبیق بكیفیـــة المتعلق 1996 جـــانفي

 بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون المنقحة 1995 لسنة
  .البلدیین األعوان في

  :مایلـــــي قـــــــرر

 الوحدة من عملة 04 عدد النتداب ھنيم امتحان یفتح :األول الفصل
  :األولى

  الخطة                  الصنف               العدد

   فضالت رافع             03                           01
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  فضالت رافع  03                              01

  فضالت رافع  03                           01

  فضالت رافع          03                       01

 07 یوم الماتلین ببلدیـــة ھنیةالم االمتحانات تجري :2 الفصل
  .المـــوالیــــة واألیــــام 2021 جـــانفي

 دیسمبر 07 یوم  التـــرشحات قــــائمة ختـــم یقــــع :3 الفصل
2020.   

   :في الماتلین

  بلدیة رئیس 
  زغبیب حمدي

  

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

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 عــدد النتداب المھني االمتحان لجنة بتركیـــب یتعلق بقرار یتعلق
  .2020 سنة بعنوان الخامس الصنف من عملة 04

 أكتوبر 12 في ــؤرخم المـــاتلین بلدیة رئیـــس من مقـــــــــرر
 04 عــدد النتداب المھني االمتحان لجنة بتركیـــب یتعلق 2020

  .2020 سنة بعنوان الخامس الصنف من عملة

 رئیس إن                                                     
  الماتلین بلدیة

 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القانون على اإلطالع بعــــد    
   للبلدیات األساسي القانون بإصدار المتعلق 1975 يما 14

 القـانون وخـاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2008 أوت 04 في المؤرخ 2008 لسنة 57 عدد األساسي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القـــــــانون وعلى
 ولةالد ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمــــومیة والمــــؤسسات المحلیة والجماعات
 المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصـــــوص جمیع وعلى

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 مــــاي 03 في المــؤرخ 1967 لسنة 142 عـــــدد األمر وعلى
 عدد باألمر تنقیحة تم كما ــاتلینالمــ بلدیة بإحداث المتعلق 1967
  .2008 دیسمبر 11 بتاریخ 3814

 دیسمبر 18 في المـؤرخ 1998 لسنة 2509 عـــــدد األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 18 في المـــؤرخ 1998 لسنة 2510 عـــــدد األمر وعلى
 سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 دیسمبر

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات العملة
  .التأخیر ومستویات اإلداریة

 نظام بضبط المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى
 عملة وترقیة نتدابال المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  .المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقــرر الملحق وعلى
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

  .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب

 1996 جانفي 20 في المؤرخ 7 عدد الداخلیة وزیر منشور وعلى
 المنقحة 1995 لسنة 68 عــدد القانون أحكام تطبیق بكیفیة قالمتعل

  .البلدیین األعوان في بالتصرف والمتعلقة للبلدیات األساسي للقانون

 بفتح المتعلــق 2020 نوفمبر 17 في المؤرخ المقــــرر وعلى
 ببلدیة األولى الوحدة من عملة 04 عدد النتداب مھني اختبــار
  .2020 سنة بعنوان الماتلین

  :مایلـــــي قـــــــرر

 عملة 04 عدد النتداب المھني االمتحان لجنة تتركب :األول الفصل
  :یلي كما األولى الوحدة من

   اللجنة رئیس   زغبیب حمدي :المـــــــاتلین بلدیــــة رئیــــس ـ

    عضو         عزوز نبیل :للبلدیــــــة العـــــام الكـــــاتب -

 البحري منى :والمالیــــــة اإلداریـــــة الشــــؤون مصلحة رئیـــس -
   عضو             

 بانصر منذر :عالیة كفاءة ذو مختص عامل أو مختص تقني إطار -
   عضو             

 أعضاء تعیین لجنةال لرئیس االقتضاء عنــــد یمكن :الثاني الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .اللجنة أعضاء مشموالت من

   :في الماتلین 

  بلدیة رئیس
  زغبیب حمدي

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

  تاجروین

  

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 19 دعد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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 للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة

  بلدیة رئیس
  جاللي  طارق

  

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

 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 بالسلك مستشار ومتصرف  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
 بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  .2020 سنة

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار  -
 اإلداري بالسلك مستشار ومتصرف  متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 سنة بعنوان تاجروین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

  بلدیة رئیس
  جاللي  طارق

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

  القیروان

  

 یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 مستوى على النعمان القاضي شارع من بالمرور یتعلق بقرار

 أمام التوقف و الوقوف منع مع اإلتجاھین في اإلبتدائیة المحكمة
  ."قرطبة" حدیقة جھة من المحكمة

  

  ، القیــروان بلدیـــــــة رئـــیس إن

 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون  عــلى اطــالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 مــاي 09 في المؤرخ

 جویلیة 26 في المؤرخ 1999 ةلسن 71 عدد القانون على و
 النصوص جمیع على و الطرقــات مجــلة بإصــدار المتعلق 1999

  .تممتھ أو نقحتھ التي

 بلدیة بإحداث والمتعلق 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیروان

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 153 عدد األمر على و
 و الطرقات لقانون عادیةال المخالفات بقائمة المتعلق و ، 2000
  .المخالفات مقادیر و التطبیقیة النصوص

  .2018 جویلیة 03 یوم المنعقدة التنصیب جلسة محضر وعلى

 للجلسة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون وعلى  
 2020 جوان 15 بتاریخ المنعقدة  البلدي للمجلس اإلستثنائیة

 المحكمة مستوى على النعمان القاضي شارع من بالمرور المتعلق
 من المحكمة أمام التوقف و الوقوف منع مع اإلتجاھین في اإلبتدائیة

  ."قرطبة" حدیقة جھة

  : یلــــي ما قـــــرر

 مستوى على النعمان القاضي شارع من المرور یتم :األول الفصل
 أمام التوقف و الوقوف منع مع اإلتجاھین في اإلبتدائیة المحكمة
  ."قرطبة" حدیقة جھة من المحكمة

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل

 الوطني األمن منطقة رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان المدینة بالقیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2020 ماي 11  في مؤرخ 2020   نةلس 3 عدد قرار
  القیروان بلدیة لفائدة ھبة بقبول یتعلق بقرار

  ، القیروان بلدیة رئیس إن

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

 بلدیة بإحداث والمتعلق 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیروان

  .2018 جویلیة 03 یوم المنعقدة التنصیب جلسة محضر وعلى

 العادیة للدورة العــام لمحضرا من مستخرج مداولــة مضمون على و
 2020 لسنة (الثالثة الجلسة) بالقیروان البلدي للمجلس األولى

 بلدیة لفائدة ھبة بقبول یتعلق 2020 مارس 06 بتاریخ المنعقدة
   .القیروان

  : یلــــي ما قـــــرر

 تتمثل الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة من ھبة قبول :األول الفصل
        صغیرة جارفة آلة في

« Mini chargeuse »  التالیة المواصفات ذات :  

-    Marque : MUSTANG  

-  Model : 2041  

-N° de série (châssis) : 
MMC02041DOX004133  

-    Puissance de moteur : 34KW  
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-    Poids : 2.087 T  

-  Nombre de cylindre : 4  

-Vitesse : 10.3 km/h       

                         

  . إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل

  . القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس 
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2020 أوت 18  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 اإلصطناعي للعشب الفرعي الملعب غاللالست معلوم إحداث بقرار

  "العواني حمدة"

  ، القیروان بلدیة رئیس إن    

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق و 1997

 بإحداث المتعلق و 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر على و
  .القیروان بلدیة

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى 
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  . إستخالصھا في المحلیة

 03 یوم  المنعقدة البلدي لمجلسا تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 للدورة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي للمجلس الثانیة العادیة
 محالت ــدد03لعــ كراء معالیم بإرجاع المتعلق 2020 أوت 05
  .الحدادین بسوق بلدیة

  : لـــيی ما قـــــرر

 للعشب الفرعي الملعب الستغالل معلوم إحداث تم : األول الفصل
 شھریا دینار 120 قیمتھ بما "العواني حمدة" اإلصطناعي
  .لألكادیمیات

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل

 كل مكلفان بھا المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  الحدادین بسوق بلدیة لمحل كراء معلوم إرجــــاع بقرار

  ، القیروان بلدیة رئیس إن

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق و 1997

 بإحداث المتعلق و 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر على و
  .القیروان بلدیة

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى 
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  . إستخالصھا في المحلیة

 03 یوم  المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 للدورة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي للمجلس الثانیة العادیة
 محالت ــدد03لعــ كراء معالیم بإرجاع المتعلق 2020 أوت 05
  .الحدادین بسوق بلدیة

  : یلـــي ما قـــــرر

 أربعة و ثمانمــائة قــدره مــالي مبلـــغ إرجــــاع یتـم : األول الفصل
 (د 824.147) ملیما أربعون و سبعة و مــائة و دینارا عشرون و
 غذائیة مواد لبیع ـــدد3/4عـ محل صاحب المناعي جالل للسیــد  

 بتھیئة المتعلقة األشغال مدة خالل دفعھ تم الذي و الحدادین بسوق
  . 2016 ماي شھر موفى إلى 2015 سبتمبر 01 من بدایة السوق

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل

 كل مكلفان بھا المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 28  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 أحمد شارعي تقاطع مستوى على "قف" عالمة بتركیز یتعلق بقرار

  الدرة دمحم نھج إتجاه في لشیبانيا یسر أبي و الدھیسي

  ، القیــروان بلدیـــــــة رئـــیس إن

 2018 لسنة 29 عـدد األساسي القانون  عــلى اطــالعھ بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 مــاي 09 في المؤرخ

 جویلیة 26 في المؤرخ 1999 لسنة 71 عدد القانون على و
 النصوص جمیع على و الطرقــات مجــلة بإصــدار المتعلق 1999

  .تممتھ أو نقحتھ التي

 بلدیة بإحداث والمتعلق 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیروان

 جانفي 24 في المؤرخ 2000 لسنة 153 عدد األمر على و
 و الطرقات لقانون العادیة المخالفات بقائمة المتعلق و ،2000
  .المخالفات مقادیر و التطبیقیة صالنصو

  .2018 جویلیة 03 یوم المنعقدة التنصیب جلسة محضر وعلى

 للجلسة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 2020 جوان 15 بتاریخ المنعقدة  البلدي للمجلس اإلستثنائیة

 أحمد شارعي تقاطع مستوى على "قف" عالمة بتركیز المتعلق
  .الدرة دمحم نھج إتجاه في الشیباني یسر أبي و يالدھیس

  : یلــــي ما قـــــرر 

 شارعي تقاطع مستوى على "قف" عالمة تركیز یتم  :األول الفصل
  .الدرة دمحم نھج إتجاه في الشیباني یسر أبي و الدھیسي أحمد

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجرى :الثاني الفصل

 الوطني األمن منطقة رئیس و للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان المدینة بالقیروان

  البلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في ؤرخم 2020   لسنة 7 عدد قرار
  الحدادین بسوق السمك لبیع بلدیة محل كراء معلوم ارجاع بقرار

  ، القیروان بلدیة رئیس إن

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 دعد القانون وعلى
  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق و 1997

 بإحداث المتعلق و 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر على و
  .القیروان بلدیة

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى 
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  . إستخالصھا يف المحلیة

 03 یوم  المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 للدورة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي للمجلس الثانیة العادیة
 تمحال ــدد03لعــ كراء معالیم بإرجاع المتعلق 2020 أوت 05
  .الحدادین بسوق بلدیة

  : یلـــي ما قـــــرر

 و خمسمائة قــدره مــــالي مبلـــغ إرجــــــاع یتـــم : األول الفصل
 ملیما خمسون و أربعة و تسعمـــائة و دینـــارا سبعون و تسعة

 ـــدد27عـ محل صاحبة الخلیفي عیشة للسیــدة (د 579.954)
 األشغال مدة خالل دفعھ تم الذي و الحدادین بسوق السمك لبیع

 شھر موفى إلى 2015 سبتمبر 01 من بدایة السوق بتھیئة المتعلقة
  . 2016 ماي

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل

 كل مكلفان بھا المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 الحدادین بسوق السمك لبیع  بلدیة محل كراء معلوم ارجاع بقرار
  الدریدي دمحم للسید

  ، القیروان بلدیة رئیس إن

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار المتعلق و 1997

 بإحداث المتعلق و 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر على و
  .القیروان بلدیة
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 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى 
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  . إستخالصھا في المحلیة

 03 یوم  المنعقدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 للدورة العــام المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي للمجلس الثانیة العادیة
 محالت ــدد03لعــ كراء معالیم بإرجاع المتعلق 2020 أوت 05
  .الحدادین بسوق بلدیة

  : یلـــي ما قـــــرر

 و ستة و ثالثمــائة قــدره مــالي مبلـــغ إرجــــاع یتم : األول الفصل
  (د 396.811) ملیما عشرة إحدى و ثمانمائة و دینارا تســعون

 بسوق السمك لبیع ــدد08عــ محل صاحب الدریدي دمحم للسیــد
 السوق بتھیئة المتعلقة األشغال مدة خالل دفعھ تم الذي و الحدادین

  . 2016 ماي شھر موفى إلى 2015 سبتمبر 01 من  بدایة

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل

 كل مكلفان بھا المالیة قابض و للبلدیة لعاما الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما في

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2020 مارس 1  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 صبرة بنھج البلدیة للسوق الخارجي الفضاء باستغالل متعلق بقرار

  بھ االنتصاب معالیم وتحدید

  ، القیروان بلدیة رئیس إن    

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

 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  . المحلیة الجبایة مجلة بإصدار لقالمتع و 1997

 بإحداث المتعلق و 1887 جوان 02 في المؤرخ األمر على و
  .القیروان بلدیة

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى 
 للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق و 2016

  . إستخالصھا في المحلیة

 03 یوم  المنعقدة لديالب المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 للجلسة الجملي المحضر من المستخرج المداولــة مضمون على و
 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة بالقیروان البلدي للمجلس اإلستثنائیة

 للسوق الخارجي الفضاء بإستغالل المتعلق 2020 فیفري 24
  .بھ اإلنتصاب معالیم تحدید و صبرة بنھج البلدیة

  : یلـــي ما ررقـــــ

 البلدیة بالسوق لإلنتصاب الموظفة المعالیم حددت : األول الفصل
   :كاآلتي صبرة بنھج

  .األرضي بالطابق لألنشطة شھریا د 60-

  .العلوي بالطابق لألنشطة شھریا د 40-

  .الخارجي بالفضاء لألنشطة شھریا د 50-

  .إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري  :الثاني الفصل

 في كل مكلفان المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ ما

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

  المسعدین

  

 یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
  2020 أكتوبر 06  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من بمقرر
 و مراقبتھا تحت القرارات في  اإلمضاء حق بتفویض یتعلق

 مساعد إسماعیل الصحبي السید إلى مشموالتھا حدود وفي مسؤولیتھا
  .المصاحب القرار حسب البلدیة رئیسة

 2020 أكتوبر 06  في مؤرخ المسعدین بلدیة رئیسة من مقرر
 و مراقبتھا تحت  القرارات في اإلمضاء حق بتفویض المتعلق

 مساعد إسماعیل الصحبي السید إلى مشموالتھا حدود وفي مسؤولیتھا
  .المصاحب القرار حسب  البلدیة رئیسة

  بلدیة رئیس   
  أحمد الشیخ ابن  نھى
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  معتمر الساحلین

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 2020 أكتوبر 23 في مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس بقرارمن

 رتبة إلى اإلستثنــائیة للترقیة بالملفات لیةداخ مناظرة بفتح یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عــام متصــرف

  ، 2020 سنة  بعنوان  معتمر الساحلین بلدیة

  : معتمر الساحلین بلدیة رئیس إن

   : اإلطــالع بعـــد

  ، التونسي الدستور على

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 خاصة و         تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 177 عدد األمر وعلى
 عدد باألمر المنقح معتمر الساحلین بلدیة بإحداث المتعلق 1966

  ، 1985 مارس 29 في المؤرخ 1985 لسنة 476

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

  ، منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة سرئی قرار وعلى
 رتب مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 أكتوبر 23 في المؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس قرار وعلى
 اتبالملف الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

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

  یـــلي مـا قـــــّرر

****  

 25 الجمعة یوم ولفائدتھا معتمر الساحلین ببلدیة یفتح:األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 دیسمبر
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى ائیةاإلستثن

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

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

   2020 نوفمبر  25األربعاء یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  برقاش خمیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 أكتوبر 23 في مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

 للترقیـة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك عــام متصرف رتبة إلى اإلستثنــائیة

   2020 سنة بعنوان معتمر لینالساح بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات

  : معتمر الساحلین بلدیة رئیس إن

   : اإلطــالع بعـــد

  ، التونسي الدستور على

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

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

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

 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 177 عدد األمر وعلى
 عدد باألمر المنقح معتمر الساحلین بلدیة بإحداث المتعلق 1966

  ، 1985 مارس 29 في المؤرخ 1985 لسنة 476

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

  ، منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
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 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  ، العمومیة لإلدارات مشتركال اإلداري السلك رتب

  یـــلي مـا قـــــّرر

****  

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

 للترقیة فاتبالمل الداخلیة  للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 لإلدارت المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 یتوفر الذین و رتبھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون العمومیة

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

 أعاله إلیھا المشار ملفاتبال الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 لھا الراجعین األعوان لفائدة و معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون بالنظر

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  . الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 إلیھا المشار ظرةللمنا المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 معتمر الساحلین بلدیة لدى ترشحاتھم مطالب إیداع أعاله بالمرجع
   : التالیة بالوثائق مصحوبا

  . اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب

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

  . العمومیة الوظیفة في المترشح انتداب قرار من نسخة

  . الحالیة الرتبة في اإلدماج أو التسمیة قرار من نسخة

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: الخامس الفصل
 ھذه تتولى و معتمر الساحلین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

  . علیھا المعروضة الملفات تقدیم -

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد -

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى :السادس الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا علیھا ضةالمعرو الملفات تقییم

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل
 قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم
  . ترقیتھم المقترح األعوان في

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: الثامن الفصل
 باقتراح و معتمر الساحلین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة من

 ونشره القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثامن الفصل
  . المحلیة للجماعات الرسمیة وبالجریدة للبلدیة الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  برقاش خمیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 أكتوبر 23 في مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنــائیة

 2020 سنة بعنوان معتمر الساحلین بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
،  

  : معتمر الساحلین بلدیة رئیس إن

   : اإلطــالع بعـــد

  ، التونسي الدستور على

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

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

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

 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 177 عدد األمر علىو
 عدد باألمر المنقح معتمر الساحلین بلدیة بإحداث المتعلق 1966

  ، 1985 مارس 29 في المؤرخ 1985 لسنة 476



  6705صفحـة   2020نوفمبر  24 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   82عـــــدد 

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

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

  ، منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة رالتناظ كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  یـــلي مـا قـــــّرر

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

  . القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

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

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 لھا الراجعین األعوان ولفائدة معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون بالنظر

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  . الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة نةلج اجتماع تاریخ -

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 معتمر الساحلین بلدیة لدى ترشحاتھم مطالب إیداع أعاله بالمرجع
   : التالیة بالوثائق مصحوبا

  . اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

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

  . العمومیة الوظیفة في المترشح انتداب قرار من نسخة -

  . الحالیة الرتبة في اإلدماج أو التسمیة قرار من نسخة -

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: الخامس الفصل
 ھذه تتولى و معتمر الساحلین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

  . علیھا المعروضة الملفات تقدیم -

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد -

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

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : السابع الفصل
 قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام قاطب علیھا المعروضة الملفات تقییم
  . ترقیتھم المقترح األعوان في

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: الثامن الفصل
 باقتراح و معتمر الساحلین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة من

 ونشره القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثامن الفصل
  . المحلیة للجماعات الرسمیة وبالجریدة للبلدیة الرسمي الموقع على

  بلدیة رئیس
  برقاش خمیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 أكتوبر 23 في مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة ناظرةالم تنظیم بكیفیة یتعلق 2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصـرف رتبـة إلــى اإلستثنــائیة

  ، 2020 سنة بعنوان معتمر     السـاحلین بلدیة لفـائدة العمومیة

  : معتمر الساحلین بلدیة رئیس إن

   : اإلطــالع بعـــد

  ، التونسي الدستور على

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

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

 المرسوم خاصة و تممتھ أو      حتھنق التي النصوص جمیع على
  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد
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 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 177 عدد األمر وعلى
 عدد باألمر المنقح معتمر الساحلین بلدیة بإحداث المتعلق 1966

  ، 1985 مارس 29 في المؤرخ 1985 لسنة 476

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

  ، منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار ىعل و
 مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  یـــلي مـا قـــــّرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 لإلدارت المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 یتوفر والذین رتبھم في المترسمون المساعدون المتصرفون العمومیة

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 لھا الراجعین األعوان ولفائدة معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

  : القرار ھذا یضبط و سواھم دون بالنظر

  . للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  . الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  . المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 معتمر الساحلین بلدیة لدى ترشحاتھم مطالب إیداع أعاله بالمرجع
   : التالیة بالوثائق مصحوبا

  . اإلستثنائیة للترقیة ترشح مطلب -

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

  . العمومیة الوظیفة في المترشح انتداب قرار من نسخة -

  . الحالیة الرتبة في اإلدماج أو التسمیة قرار من نسخة -

  . باألمر للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة -

 سجل ختم اریخت بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  . اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط: الخامس الفصل
 ھذه تتولى و معتمر الساحلین بلدیة رئیس من قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

  . علیھا المعروضة الملفات تقدیم -

  . ترقیتھم المقترح األعوان في قائمة إعداد -

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

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة ناظرةالم لجنة تتولى : السابع الفصل
 قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات تقییم
  . ترقیتھم المقترح األعوان في

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: الثامن الفصل
 باقتراح و معتمر الساحلین بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة لجنة نم

 ونشره القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : الثامن الفصل
  . المحلیة للجماعات الرسمیة وبالجریدة للبلدیة الرسمي الموقع على

  

  بلدیة رئیس
  برقاش خمیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 أكتوبر 23 في مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیـس متصــّرف رتبة
  ، 2020 سنة بعنوان  معتمر الساحلین بلدیة لفائدة

  : معتمر الساحلین بلدیة رئیس إن

   : عاإلطــال بعـــد

  ، التونسي الدستور على

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة الصبغة ذات مومیةالع المؤسسات و المحلیة والجماعات
 خاصة و         تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 177 عدد األمر وعلى
 عدد باألمر المنقح معتمر الساحلین بلدیة بإحداث المتعلق 1966

  ، 1985 مارس 29 في رخالمؤ 1985 لسنة 476

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

  ، بالبلدیات الترسیم

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري
  ، منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك ياإلدار

 المتعلق و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 أكتوبر 23 في المؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس قرار على و
 بالملفـات الداخلیـة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبـة إلى اإلستثنائیـة للترقیة
  ، 2020 سنة بعنوان               العمومیة لإلدارت المشتـرك

  یـــلي مـا قـــــّرر

****  

 25 الجمعة یوم تھاولفائد معتمر الساحلین ببلدیة یفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020 دیسمبر

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

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

 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل
2020 . 

  بلدیة رئیس
  برقاش خمیس

  

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 أكتوبر 23 في مؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس من بقرار

 إلى اإلستثنـــائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصــّرف تبــةر

  ، 2020 سنة بعنوان  معتمر الساحلین بلدیة

  : معتمر الساحلین بلدیة رئیس إن

   : اإلطــالع بعـــد

  ، التونسي الدستور على

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

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

 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة والجماعات
 خاصة و         تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  ، 2011 دیسمبر 23 في ؤرخالم 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 أفریل 25 في المؤرخ 1966 لسنة 177 عدد األمر وعلى
 عدد باألمر المنقح معتمر الساحلین بلدیة بإحداث المتعلق 1966

  ، 1985 مارس 29 في المؤرخ 1985 لسنة 476

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

  ، بالبلدیات الترسیم

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

  ، منھ 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 المتعلق و 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى
 رتب مختلف الى اإلستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بطبض

  ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 أكتوبر 23 في المؤرخ معتمر الساحلین بلدیة رئیس قرار على و
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري كبالسل متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة
  ، 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارت

  یـــلي مـا قـــــّرر

 الجمعة یوم لفائدتھا و معتمر الساحلین ببلدیة یفتح : األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25

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

 واحدة بـخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصل
(01) .  
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 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل
2020 .  

  بلدیة رئیس
  برقاش خمیس

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

  صیادة

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیةو عدد ضبط بقرار

 لإلدماج المھنیة واإلمتحانات بالملفات للترقیة  الداخلیة المناظرات
 سبتمبر 10 في مؤرخ صیادة  بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان
2020  

 في  مؤرخ ،  صیادة،  بلدیة رئیس من  قرار     
 ادالمر الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق  .2020./.09./.10.

   بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق شغورھاعن سد
 صیادة  بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واإلمتحانات

   ، التالي النحو على

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة

   متصرف : الرتبة

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  بالملفات داخلیة مناظرة یقطر عن 90%

  باإلختیار الترقیة طریق عن 10%

  01 : بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد

  رئیس متصرف : الرتبة

  01 : 2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط عدد

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن 90%

  باإلختیار الترقیة طریق عن 10%

  01 : بالملفات الترقیة طریق عن سدیدھات المزمع الخطط عدد

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بظبط یتعلق بقرار
 نبعنوا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  2020 سنة

 .2020./.10/09. في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من قرار  
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 

 بالسلك                                       منصرف رتبة
  العمومیة لإلدارات المشترك االداري

 بالسلك منصرف رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
  .القرار ھذا الحكام وفقا العمومیة لالدارة المشترك االداري

   المناظرة اجراء كیفیة و المشاركة شروط: القرار ھذا ویضبط

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  2020 نوفمبر 27 : الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام 2020 دیسمبر 28. : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -
  الموالیة

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  10/9/2020 في  مؤرخ  صیادة بلدیة رئیس من بقــــــــــــرار

 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري

 الموالیة واألیام 2020 دیسمبر28 یوم ولفائدتھا صیادة ببلدیة یفتح
 االداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  2020 نوفمبر 27 یوم الترشحات ختم یقع

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

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

  .2020./.10/09. في  مؤرخ ، صیادة بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس   منصرف
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 ریس منصرف ةرتب الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم
  .القرار ھذا الحكام وفقا العمومیة لالدارة المشترك االداري بالسلك

   المناظرة اجراء كیفیة و المشاركة شروط: القرار ھذا ویضبط

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  2020 نوفمبر 27. : الترشحات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام 2020 دیسمبر 28. : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -
  الموالیة

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  10/9/2020 في  مؤرخ  صیادة بلدیة رئیس من بقــــــــــــرار

 ریس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك

 الموالیة واألیام 2020 دیسمبر28 یوم ولفائدتھا صیادة ببلدیة یفتح
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
  . 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري

  01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد

  2020 نوفمبر  27 یوم ترشحاتال ختم یقع

  بلدیة رئیس
  مھني  جاسم

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

  ھالل قصر

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح بمقرر

  2020 سنة بعنوان مباشرة

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان فتح مقرر
  . 2020 سنة نوانبع مباشرة

  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بمقرر
  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف

 نفص إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق مقرر
  2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى

  بلدیة رئیس 
  القابسي  األزھر

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

  المھدیة

  

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة في بتسمیة یتعلق

  17/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى

 متصرف رتبة في ذكرھم اآلتي المستشارون المتصرفون یسمى
  : یسرئ

  أیوب محسن دمحم-

  الشباح ھدى-

   صفر یاسین-

  .09/11/2020 من إبتداء

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
  رئیس معماري مھندس رتبة في بتسمیة یتعلق

   17/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى

 مھندس رتبة في ذكرھا اآلتي أول المعماري المھندس ىتسم
  : رئیس معماري

   عمار إیمان-

   09/11/2020 من إبتداء

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
  أول رئیس تقني رتیة في بتسمیة یتعلق

   17/11/2020 في مؤرخ دیةالمھ بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى

  : أول رئیس تقني رتبة في ذكرھا اآلتي رئیس التقني تسمى
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  خواجة نصر سامیة-

   09/11/2020 من إبتداء

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  ھبیرة

  

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
  ھبیرة ببلدیة محلل رتبة في القاید یحي السید ترسیم بقرار یتعلق

  ھبیرة ببلدیة محلل رتبة في القاید یحي السید ترسیم قرار

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار
 ببلدیة أول تقني رتبة في معتوق نزیھة السیدة ترسیم بقرار یتعلق
  .ھبیرة

  .ھبیرة ببلدیة أول تقني رتبة في معتوق نزیھة السیدة ترسیم قرار

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم
  

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

  القصر

 یتعلق 2020 أكتوبر 5  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
  2020 سنة بعنوان اعتمادات بتحویل

   جلســــة محضــــر

 على االستثنائیة الجلسة 06/10/2020 الثالثاء الیوم انطلقت 
 و السیدات بحضور مساء دقیقة عشرة سةخم و الخامسة الساعة
  :ذكرھم األتي السادة

 المساعد یحیاوي نجیم دمحم السید – البلدیة رئیس ضو عادل السید
 عامري نادر السید -الثاني المساعد حامدي اسكندر السید -االول

 وریدة السیدة -الرابع المساعد فتاح جمال السید -  الثالث المساعد
 السید -عمایدیة یسرى السیدة – مصباح دیننورال السید – خالدي

 بسمة السیدة -االدب امال السیدة -فتاح كریم السید -قواید بوترعة
  البلدیة عام كاتب ملوح ھالل السید – زیاني وداد السیدة -بوكثیر

 ضو عادل البلدیة رئیس افتتح النصاب اكتمال من التاكد بعد و
 على ستقتصر الجلســـة ان مشیرا  الحضور بالسادة مرحبا الجلسة
 احال ثم 2020 میزانیة في ترفیع و اعتمادات تحویل في النظر

 تفاصیل بتالوة قام الذي ملوح ھالل العام الكاتب السید الى الكلمــــة
  :كاالتي ذلك و الترفیع و التحویالت

  :بالمیزانیة اعتمادات تحویل?

  :االول العنوان

 000 الفرعیة الفقرة 0001 الفقرة 01.102 الفصل :بالتخفیض•
 :قدره بمبلغ  وقتیة خطط یشغلون باعوان الخاصـــــة و

120.000.000  

 000 الفرعیة الفقرة 0002 الفقرة 01.102 الفصل :بالتخفیض•
 :قدره بمبلغ  بالحصة العاملون و المتعاقدون باألعوان الخاصـــــة و

90.000.000  

 021 الفرعیة ةالفقر 0080 الفقرة 02.201 الفصل :بالتخفیض•
 :قدره بمبلغ  الخواص تجاه بمتخلدات الخاصـــــة و

171.000.000  

 000 الفرعیة الفقرة 0001 الفقرة 04.401 الفصل :بالتخفیض•
 :قدره بمبلغ  الموزعة غیر التصرف نفقات الخاصـــــة و

25.000.000  

 000 الفرعیة الفقرة 0001 الفقرة 01.101 الفصل :بالزیــادة•
 :قدره بمبلغ  التدرج و األساسي باالجـر ــةالخاص و

250.000.000  

 000 الفرعیة الفقرة 0014 الفقرة 02.201 الفصل :بالزیــادة•
  20.000.000 :قدره بمبلغ  بالمطبوعـــات الخاصـــــة و

 002 الفرعیة الفقرة 0023 الفقرة 02.201 الفصل :بالزیــادة•
 :قدره بمبلغ  االستقبال اعوان و العملــــــة باكساء الخاصـــــة و

125.000.000  

 002 الفرعیة الفقرة 0010 الفقرة 03.302 الفصل :بالزیــادة•
 :قدره بمبلغ  الجرایات تعدیل بعنوان بالمساھمة الخاصـــــة و

11.000.000  

  :الثاني العنوان

 000 الفرعیة الفقرة 0001 الفقرة 06.603 الفصل :بالتخفیض•
  2.838.358 :قدره بمبلغ البلدیة ربقص الخاصـــــة و

 000 الفرعیة الفقرة 0004 الفقرة 06.610 الفصل :بالتخفیض•
 :قدره بمبلغ  التعھد و الصیانة بأشغال الخاصـــــة و

30.479.903  

 000 الفرعیة الفقرة 0002 الفقرة 06.611 الفصل :بالتخفیض•
  6.000.000 :قدره بمبلغ  مختلفة بأشغال الخاصـــــة و
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 000 الفرعیة الفقرة 0020 الفقرة 06.605 الفصل :بالزیــادة•
 :قدره بمبلغ مختلفة إعالمیة تجھیزات و ببرامج الخاصـــة و

16.000.000  

 000 الفرعیة الفقرة 0001 الفقرة 06.608 الفصل :بالزیــادة•
  23.318.261 :قدره بمبلغ  النقل وسائل باقتناء الخاصـــة و

 تحویل على باإلجماع البلدي المجلس صادق النقاش و الدرس بعد و
  أسفلھ مبین ھو ما حسب االعتماد

  النھائیة القدیمالزیادةالتخفیضالتقدیرات فالبیانالمبلغ.عالفصاللفقرةف

 و األساسي األجر101.1010001000
  3650.000.000-3400.000.000250.000.000التدرج

 خطط یشغلون أعوان101.1020001000
  120.000.000206.000.000-326.000.000وقتیة

-300.000.000المتعاقدون األعوان101.1020002000
90.000.000210.000.000  

المطبوعات102.2010014000
7.000.00020.000.000-27.000.000  

 اكساء102.2010023002
  210.000.000-85.000.000125.000.000العملة

-316.498.833الخواص تجاه متخلدات102.2010080021
171.000.000145.498.833  

 تعدیل بعنوان المساھمة103.3020010002
  61.000.000-50.000.00011.000.000الجرایات

 غیر التصرف نفقات104.4010001000
  -25.000.000-25.000.000الموزعة

-2.838.358البلدیة قصر206.6030001000
2.838.358-  

 اعالمیة  تجھیزات و برامج206.6050020000
  18.097.747-2.097.74716.000.000مختلفة

 وسائل اقتناء206.6080001000
  51.850.919-28.532.65823.318.261النقل

-30.479.903التعھد و الصیانة اشغال206.6100004000
30.479.903-  

-6.000.000مختلفة أشغال206.6110002000
6.000.000-  

  . مساء السادسة الساعة على الجلسة رفعت

  

  بلدیة رئیس
  ضو عادل

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

  بوعطوش امرث الحبیب

 یتعلق 2020 سبتمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة

  بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة  ـرارقـ

 2020 أوت 28 في مؤرخ بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة رئیس من
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم فیةكی بضبط یتعلق.

 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .بوعطوش ثامر الحبیب

  بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة رئیس إن    

  ، الدستـــــــور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 
  . المحلیة الجماعات مجلّة بإصدار المتعلّق 2018 ماي

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ األمر على و
                                         ، بوعطوش ثامر الحبیب

                              

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى 
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي بالنظام بضبط تعلقالم  1988

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك
 10في المؤرخ 2012 لسنة ـدد2362عـ األمر خاّصة و تممتھ

     .2012 أكتوبر

 أوت 27 في المؤرخ 2016 لسنة ـدد107عـ الرئاسي األمر وعلى
  .أعضائھا و لحكومةا رئیس بتسمیة المتعلّق  2016

 في المؤرخ2018 لسنة125عدد الرئاسي األمر وعلى 
  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق2018نوفمبر14

 المؤرخ 2019 لسنة ـدد291عـ األمر وعلى
   بضبط المتعلق2019مارس22في

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب آلیات و صیـــغ

  یلي ما قرر

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

   .. القرار ھذا
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 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل
 ملحقو أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك متصّرف رتبة إلى

 سنوات خمس شرط فیھم المتوفر و رتبھم في رسمونالمت اإلدارة
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل
 األعوان لفائدة و بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون بوعطوش مرثا الحبیب  بلدیة إلى بالنظر الراجعین

  :القرار ھذا یضبط و

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  .الترشحات قائمة غلق تاریخ -

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة بوعطوش ثامر الحبیب بلدیة لدى یودعوا أن

   بمطالب عوایود :التالیة

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

    . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

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

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

  .المناظرة لفتح السابقة األخیرة سنوات

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
  .إدارة ملحق خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 سجل ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .الترشحات

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة اللجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  :بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

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

  . للعمل أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المنوطة

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

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین -
  . إدارة ملحق رتبة في التسمیة منذ

  . المواظبة و السیرة -

 الفصل في إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  . ستة

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

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

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

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى
  . سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل
 و بوعطوش ثامر بیبالح بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار
  . المناظرة لجنة من باقتراح

 للجماعات الرسمیة الجریدة في القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل
  . المحلیة

  بلدیة ئیسر
  حریزي  فائزة

  


