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  الــرســمیة الـجریدة
  للــجماعــات المــحــلیة

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
 

  

 المحلیة الجماعات
 

 حسین سیدي
 المحجوزات على بالمصادقة متعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 ..…………………………………………البلدي بالمستودع لإلیواء القصوى اآلجال تجاوزت التي
 في عقار من جزء بتخصیص متعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 محل مشروع النجاز بوقطفة حي رشیق ابن بتقسیم التونسیة للبالد العقاریة الوطنیة الشركة من االقتناء طور

 ……………………………انيالعمر التجدید و التھذیب وكالة طرف من المنطقة لفائدة اقتصادیة أنشطة
 المروج

 بشارع الكائنة السریعة اإلدارة إلغاء بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  ....................................................................................................................5 المروج مارس 20

   ورةالمعم
 المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 .............................................................................................................2020 سنة بعنوان ترقیتھم
 المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 .................................................................2020 لسنة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة
 لترقیة مھني حانامت بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 .................................................................2020 سنة بعنوان  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من عملة
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 بوزلفة منزل
 اإلداري السلك أعوان عدد ضبط بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 للترقیة داخلیة مناظرة طریق عن اعلى رتبة الى رتبة من ترقیتھم المزمع بوزلفة منزل ببلدیة المشترك
 .........................................................................................................2020 سنة بعنوان االستثنائیة

 بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح راربق یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 .............................................................................................................مستشار متصرف رتبة الى

 خمؤر بـوزلفة منزل بلدیة رئیس بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك   رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 ............................................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 بالسلك تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10 في
 ......................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  2020 نوفمبر 10 في

 ......................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 بالسلك مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10 في
 ......................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك إلداريا

 مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 10 في

 .................................................2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 الحمامات

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بمقرر یتعلق 2020 نوفمبر 18 في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 ....................................................................................................تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

 تبرسق
 یتعلق 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15 في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 .............................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم معالمز العملة عدد بضبط
 مدین زھرة

 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 ....2020 سنة بعنوان مدین زھرة بلدیة لفائدة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

 الخصباء القلعة
 بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 .........................................................2019 سنة بعنوان الخصبة القلعة بلدیة لفائدة رئیس متصرف لرتبة

 داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد رارق
 ................................................................2019 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات

 الكریب
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

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

 القیروان
 الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

 ...............................................................القیروان بلدیة  لفائدة أول معماري مھندس النتداب باالختبارات
 الخارجیة المناظرة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 2 ددع قرار

 ..................................................2019 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة اول مھندس النتداب باالختبارات
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 الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة راربق یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 ..................................................2019 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة أول مھندس النتداب باالختبارات

 الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 ............................................................................القیروان بلدیة لفائدة أول مھندس دابالنت باالختبارات

 الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 ...............................................................انالقیرو بلدیة لفائدة أول معماري مھندس النتداب باالختبارات

 الخارجیة المناظرة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 ................................................................القیروان بلدیة لفائدة أول معماري مھندس النتداب باالختبارات

 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ........................................................................القیروان بلدیة لفائدة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   نةلس 11 عدد قرار
 .....................................................القیروان بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات

 الداخلیة المناظرات لجنة تركیبة اربقر یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 .....................................................القیروان بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات

 مساح تقني عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بلدیة لفائدة باالختبار خارجیة مناظرة طریق عن انتدابھم المزمع العمومیة لإلدارات المشترك نيالتق بالسلك

 ..................................................................... ...............................................................القیروان
 الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 ....................................................................................القیروان بلدیة لفائدة تقنیین النتداب باالختبارات
 بالسلك تقنیین عدد بضبط یتعلق ربقرا یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 ..القیروان بلدیة لفائدة باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن انتدابھم المزمع العمومیة لإلدارات المشترك التقني
 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 .................................................................القیروان بلدیة لفائدة تصرف كاتب ةرتب إلى االستثنائیة للترقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 ...........................................القیروان لدیةب لفائدة تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ................................................................القیروان بلدیة لفائدة مساح تقني النتداب باالختبارات الخارجیة
 الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 .............................................................................القیروان بلدیة لفائدة مساح تقني النتداب باالختبارات
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 .........................................القیروان بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 .......................................................................القیروان بلدیة لفائدة تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة
 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 ..................................................القیروان بلدیة لفائدة مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة ةللترقی بالملفات
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 .......................................القیروان بلدیة ائدةلف مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 ...................................................... ...............................................................القیروان بلدیة لفائدة
 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف تبةر إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ..................................................................... ...............................................................القیروان
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 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 رنوفمب 19  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 ............................................................. ...............................................................القیروان بلدیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 ......................................القیروان بلدیة لفائدة مساعدة متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد رقرا

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 ..................................................................... ...............................................................القیروان

 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 ...القیروان بلدیة ئدةلفا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة

 ..................................................................... ...............................................................القیروان
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك ستشارم متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفـــات الداخلیة
 ....................................................... ...............................................................القیروان بلدیة لفائدة
 المناظرة لجنة ركیبةبت یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة
 ............................................................. ...............................................................القیروان بلدیة
 الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 ..................................................................... ...............................................................القیروان

 بوحجلة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار

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

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة لفاتبالم

 ............................................................................................................2020 سنة بعنوان بوحجلة
 سوسة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
 ..............................................................................مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
 .........................................................................................................رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة

 لفاتبالم داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
 ...........................................................................................................عام مھندس رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 ...........................................................................اإلعالمیة تقنیي و محللي سلكب محلل رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 .....................................................عالمیةاإل تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 ....................................................................................................مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار
 .....................................................................................................................رئیس تقني رتبة إلى
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 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 .................................................................العمومیة للصحة سامي فني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
 ...............................................................................العمومیة للصحة رئیس سامي فني رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم یفیةك بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار
 ....................................................................................................متصرف رتبة إلى للترقیة الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار
 ................................................................................رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة ملفاتبال الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار
 .....................................................................................................رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار
 ...............................................................................................................متصرف رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة ضبط في بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
 .............................................................................................رئیس تقني إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
 .......................................................................رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار
 .............................................................................................رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق راربق یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 66 عدد قرار
 .....................................................................................عام مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 فاتبالمل داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 67 عدد قرار
 .....................................................................................................مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 68 عدد قرار
 ...................................................................................رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار
 ...............................................................................مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 العملة لترقیة مھني امتحان فتح في بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 70 عدد قرار
 ...................................................................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

 الصغرى القلعة
 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك رئیــس متصـرف رتبـــة إلــى  االستثنائیة
 ..............................................................................................2020 سنة بعنوان ـرىالصغـ القلعـــة

 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري كبالسلـــ تصرف كاتب رتبـــة إلــى  االستثنائیة
 ........................................................................................................2020 سنة بعنوان الصغــرى

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 لفائـدة العمومیـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك مساعد متصرف رتبــة إلى االستثنائیة للترقیــة بالملفــات

 .........................................................................................2020 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

 بلدیــة لفائـدة العمومیـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك متصـرف رتبــة إلى االستثنائیة للترقیــة بالملفــات
 ..................................................................................................2020 سنة بعنوان الصغرى القلعة
 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك مساعد  متصـرف رتبـــة إلــى  االستثنائیة
 ..............................................................................................2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة
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 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 لفائـدة العمومیـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك تصرف كاتب رتبــة إلى االستثنائیة للترقیــة اتبالملفــ
 ..........................................................................................2020 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 12  يف مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار

 لفائـدة العمومیـة لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك رئیس متصـرف رتبــة إلى االستثنائیة للترقیــة بالملفــات
 ..........................................................................................2020 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة
 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار

 القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك متصـرف رتبـــة إلــى  االستثنائیة
 ........................................................................................................2020 سنة عنوانب الصغــرى

 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك رئیــس متصـرف رتبـــة إلــى  االستثنائیة

 ..............................................................................................2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة
 للترقیــــة بالملفـــات داخلیة ناظرةم بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار

 القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك تصرف كاتب رتبـــة إلــى  االستثنائیة
 ........................................................................................................2020 سنة بعنوان الصغــرى

 ھالل قصر
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 ..................................................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

 عیسى مسجد امرع سیدي
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ...عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك رئیس  متصرف رتبة

 .......................................................................................................................2019 سنة بعنوان
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020لسنة 4 عدد قرار
 سنة بعنوان عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك    رئیس تقني

2020...................................................................................................................................... 
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 سنة بعنوان  عیسى مسجد عامر یديس بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك متصرف رتبة

2019 ..................................................................................................................................... 
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 ....عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 ...................................................عیسى مسجد عامر ديسی بلدیة لفائدة  رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة
 المھدیة

 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 .......................................................................................2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى

 الدایر ساقیة
 باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

 ................................................................العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 .......................العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب باالختبارات الخارجیة
 باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح بقرار قیتعل 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار

 ....................................................العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب
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 قرقنة
 تحبف یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 قرقنة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 .....................................................................................................................2020 سنة بعنوان 

 بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   نةلس 11 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم  كیفیة
 .............................................................................................................................البلدیات لفائدة
 بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 .......................................................................................................2020 سنة بعنوان  قرقنة دیةبل

 بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة تبالملفا الداخلیة المناظرة تنظیم  كیفیة

 ..................................................................................................................البلدیات لفائدة العمومیة
 بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من قرارب یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم  كیفیة
 .........................................................................................................................................قرقنة
 بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 قرقنة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة
 ......................................................................................................................2020 سنة بعنوان 

 المحرص
 التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار

 .........................................................................................العامة النظافة و الصحة لحفظ الخصوصیة
 و بالشوارع الزیاتین أشجار غراسة بمنع یتعلق 2020 نوفمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار

 ........................................................................................................................................األنھج
 الجرید حامة

 .......................................تعاون باتفاقیة یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 .......................................تعاون باتفاقیة یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 .......................................تعاون باتفاقیة یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 .................................................بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  حسین یديس

  

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 تجاوزت التي المحجوزات على بالمصادقة متعلق بقرار یتعلق

  البلدي بالمستودع لالیواء القصوى االجال

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى-
   بــــــــــــــــــمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  المحلیة، الجماعات

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 عـــــــــــــــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة

  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج بالتصریح المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 المنعقدة البلدي للمجلس الثالثة العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 نوفمبر 14 بتاریخ

  :یلي ـــــــــــــــامـ قــــــــــــــــــــــرر

 اآلجال تجاوزت التي المحجوزات في التفویت :االول الفصل
  البلدي بالمستودع لإلیواء القصوى

  :كالتالي التفویت المزمع المحجوزات قائمة حددت :الثاني الفصل

  رالمحجوزالكمیة/ع

  18یدویة عربة1

  46(سطل) بناء معدات2

  50(شمع) بناء معدات3

  1100تریي+كادر4

  02الكترونیة وزن ألة5

  10بالستیك كرسي6

  06بالستیك طاولة7

  01حدید شباك8

  15حدید شبكة9

  01حدید باب10

  04حدید أعمدة11

  02غازیة مشروبات بالستیك صنادیق12

  07الحجم صغیرة بالستیك صنادیق13

  05مادري14

  05مطرقة+معول15

  29الحجم كبیرة ناریة دراجات قسط16

  04     103 نوع ناریة دراجات قسط17

  02ھوائیة دراجات قسط18

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 من االقتناء طور في عقار من جزء بتخصیص متعلق بقرار یتعلق

 حي رشیق ابن بتقسیم التونسیة للبالد العقاریة الوطنیة الشركة
 من المنطقة لفائدة اقتصادیة أنشطة محل مشروع النجاز بوقطفة
  العمراني التجدید و التھذیب وكالة طرف

  اطالعھ بعد حسین، سیدي بلدیة رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى-
   بــــــــــــــــــمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  المحلیة، الجماعات

 أوت 02 في المؤرخ 2004 لسنة 2500 عدد األمر وعلى-
  حسین، سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 2004

 59 عـــــــــــــــدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار على و-
  2018 ماي 17 في مؤرخ 2018 لسنة
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  حسین، سیدي بلدیة النتخابات النھائیة بالنتائج التصریحب المتعلق و 

 05 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و-
  ،2018 جویلیة

 المنعقدة البلدي للمجلس الثالثة العادیة الدورة جلسة محضر على و-
  2020 نوفمبر 14 بتاریخ

  :یلي مــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــرر

 من االقتناء طور في عقار  من جزء تخصیص :االول الفصل
 حي رشیق ابن بتقسیم التونسیة للبالد العقاریة الوطنیة الشركة
 لــــــــــــــفائدة اقتصادیة أنشطة محل مشروع إلنجاز  بوقطفة
  .العمراني التجدید و التھذیب وكالة طرف من المنطقة

  .القرار ھذا بتنفیذ كلفم للبلدیة العام الكاتب :الثاني الفصل

  

  بلدیة رئیس
  قریبع  فرج

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

  

  المروج

  

 2020 نوفمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 المروج مارس 20 بشارع الكائنة السریعة اإلدارة إلغاء بقرار یتعلق

5  

  مایــلــــــــي قــــــرر

 بشارع الكائنة السریعة اإلدارة المروج ببلدیة تلغى : األول الفصـــل
   .الخامس بالمروج مارس 20

 مكلفان بھا البلدي القابض و للبلدیة العام الكاتب : الثـــاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل

  

  بلدیة رئیس
  الورتاني  كمال

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

  المعمورة

  

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق

2020  

 صنف الى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط یتعلق قرار
    2020 سنة بعنوان المعمورة بلدیة لفائدة مباشرة اعلى

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق
  2020 لسنة مباشرة اعلى صنف الى صنف

 صنف من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة بتركیبة یتعلق قرار
    2020 سنة بعنوان المعمورة ببلدیة مباشرة اعلى صنف الى

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 الى صنف من عملة لترقیة مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق
  2020 سنة بعنوان  مباشرة اعلى صنف

 یتعلق 17/11/2020 في مؤرخ المعمورة بلدیة رئیسة من قرار
 مباشرة اعلى صنف الى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان بفتح
   2020 سنة بعنوان المعمورة بلدیة دةلفائ

  بلدیة رئیس
  الفن  عبیر

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

  بوزلفة منزل

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 بوزلفة منزل ببلدیة المشترك االداري السلك اعوان عدد ضبط بقرار

 اخلیةد مناظرة طریق عن اعلى رتبة الى رتبة من ترقیتھم المزمع
  2020 سنة بعنوان االستثنائیة للترقیة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد
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 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 المؤرخ 14 عدد المحلیة الشؤون وزیر السید منشور على و       
 المتعلقة االحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 في

   .بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب تالیا و صیغ بضبط

 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       
 الى  االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 تتوفر الذین كالمشتر اإلداري بالسلك االعوان قائمة على و       
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة في الترقیة شروط فیھم

  . 2020 سنة بعنوان

 بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و       
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات و

  یـلـي مـا قــّرر

 المشترك اإلداري السلك أعوان عدد حدد : األول الفصل        
 االستثنائیة الترقیة طریق عن ترقیتھم المزمع بوزلفة منزل ببلدیة

 بیانات حسب موزعـین أعوان (08) بثمانیـة  2020 سنة بعنوان
  : التالي الجدول

 المزمع لألعوان الجملي العدد الیھ الترقیة سیتم التي رالرتب/ع
   ترقیتھم

  01عام متصرف01

  02رئیس متصرف02

  01مستشار متصرف03

  01متصرف04

  01 مساعد متصرف05

  02تصرف كاتب06

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : 2 الفصل       

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 3 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 متصرف رتبة الى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة فتح بقرار

  مستشار

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد ونالقان على و
 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس نصیببت المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر
 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة داراتلإل المشترك

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة ظرةمنا الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة
 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعـنوان العمومیة لإلدارات المشترك

  . واحـدة بخطـة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل
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 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
2020.  

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار اھذ ینشر : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس بقرار

 سلكبال   رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات
 بـوزلفة منزل بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  2020 سنة بعـنوان

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد نالقانو على و
 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 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس تنصیبب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 و  االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       
 الى  االستثنائیة للترقیة رالتناظ كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق
  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة إلداراتل المشترك

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة اظرةمن الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بخطتیـن شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       
  . اثـنیـن

 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020 نوفمبر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل       
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 كاتب رتبة الى االستثنائیة ترقیةلل بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و
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 المتعلق 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و
 رتب مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك

 نوفمبر 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020
 المشترك اإلداري كبالسل تصرف كاتب رتبة الى  االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 25 الجمعة یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة یةالموال األیام و 2020 دیسمبر

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

  . اثنیـن بخطتیـن شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل

 نوفمبر 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل
2020.  

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا رینش : 4 الفصل

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن     

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 و  االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و الترقیة

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس طبضب المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر
 المشترك اإلداري سلكبال عام متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بخطـة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       
  . واحـدة

 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020 نوفمبر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل       
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 2020 نوفمبر 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات اخلیةد مناظرة بفتح یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل بلدیة

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن 

  الدســتــور على االطــالع بعـد 
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 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
  المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر
 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل ببلدیة تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة
 اإلداري بالسلك مساعـد متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 بخطـة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       
  . واحـدة

 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020 نوفمبر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل       
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 2020 فمبرنو 10 في مؤرخ بـوزلفة منزل بلدیة رئیس من بقرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  2020 سنة بعـنوان بـوزلفة منزل

    : بـوزلفة منزل بلدیة رئیـس إن     

  الدســتــور على االطــالع بعـد        

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 05 في المؤرخ األمر على و
  .بوزلفة منزل

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

  .العمومیة لإلدارات مشتركال

 2018 جویلیة 03 في المؤرخ جلسة محضر على و       
  . بوزلفة بمنزل البلدي المجلس بتنصیب المتعلق

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و       
 الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات الترسیم و

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و       
 مختلف الى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لالدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 10 في المؤرخ بوزلفة منزل بلدیة رئیس قرار على و      
 بالملفات اخلیةالد المناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 نوفمبر
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى  االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 و بوزلفة منزل بلدیة أعوان بمجموع الحاصل الشغور على و      
  . 2020 لسنة بمیزانیتھا المرصودة االعتمادات

  یـلـي مـا قــّرر

 یوم لفائدتھا و بوزلفة منزل بلدیةب تفتح : األول الفصل        
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر 25 الجمعة
 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

  .2020 سنة بعـنوان العمومیة لإلدارات
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 بخطـة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصل       
  . واحـدة

 25 األربعاء یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصل       
  .2020نوفمبر

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 4 الفصل       
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  قوبعة  الحبیب

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

  الحمامات

  

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات داخلیة  رةمناظ فتح بمقرر یتعلق
  تصرف  كاتب رتبة

 یتعلق  2020 نوفمبر 19 في مؤرخ  الحمامات بلدیة رئیس مقرر
 كاتب رتبة ألى  اإلستثنائة للترفیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك  تصرف
  2020 سنة بعنوان الحمامات

  بلدیة رئیس
  مراد معز

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

  

  تبرسق

  

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 عدد بضبط یتعلق  2020سبتمبر 16  في مؤرخ بقرار یتعلق
 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  2020 سنة

  

 یتعلق  2020تمبرسب 16  في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من
 أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة عدد بضبط
  .  2020 سنة بعنوان مباشرة

  تبرسق بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 ألعـوان العـام األساسـي النظـام بضبـط المتعلق 1983

 العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــــــــــــــــــــــــة
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و  تممتــــــــھ
  . 2011 سبتمبر 23

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في المؤرخ األمر على و
  . تبرسق

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

  .اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

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

 بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد المنشور وعلى
 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق

     بالبلدیات والترسیم

 لسنة التصرف بمیزانیة الضروري االعتماد یتوفر أنھ وحیث
2020 .  

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد یضبط : األول الفصل
   : التالي الجدول بیانات حسب 2020

   : األولى الوحدة ضمن-1

                                           الصنف        الوحدة
   باإلختیار أعلى صنف إلى سیرتقون الذین العملة عدد  

                          الثاني الصنف            األولى الوحدة
                                            الثالث الصنف-      

  : الثانیة الوحدة ضمن-2  

   ترقیتھم عالمزم للعملة الجملي العدد          الصنف      الوحدة
   (%50) مھني إمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة عدد  

  (%50) باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد

          الثانیة الوحدة0 3        03    06    الرابع الصنف 
  02      02     04     الخامس الصنف

                             السادس الصنف

  03              04        07  بعالسا الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن-3

 الجملي العدد                 الصنف                      الوحدة
 عن ترقیتھم المراد العملة عدد          ترقیتھم المزمع للعملة
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 المراد العملة عدد             (%50) مھني إمتحان طریق
  (%50) باالختیار ترقیتھم

                     -                             الثامن الصنف
                                                    -  

                             التاسع الصنف          الثانیة الوحدة
                              العاشر الصنف

  2020 سبتمبر 16 : في تبرسق

  لدیةب رئیس
  بالطاھر  أنیس

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

  

  مدین زھرة

  

 2020 نوفمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 زھرة بلدیة لفائدة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 سنة بعنوان مدین

 یتعلق 2020 نوفمبر 23 في مؤرخ مدین زھرة دیةبل رئیس من
 بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مدین زھرة بلدیة لفائدة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك التقني
   . 2020 سنة بعنوان

  ، مدین زھرة بلدیة رئیس إن

   الدستور، على االطالع بعد 

 2019 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 ددع القانون على و
   ، المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق

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

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

 أفریل 23 في المؤرخ 1985 لسنة 624 عدد األمر وعلى
   ، مدین زھرة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر على و
 التقني السلكب الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لالدرات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد االمر خاصة و تممتھ
  ، 2009 جانفي

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و
 و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، تبالبلدیا الترسیم

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

 دیسمبر 01 في المؤرخ مدین زھرة بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2019

 لإلدارات لمشتركا التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى للترقیة
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة

  : یلي ما قـــرر

 مارس 10 یوم لفائدتھا و مدین زھرة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیـام 2021

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
2020 .  

 ) واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حـدد : لثانيا الفصل
01 )  .  

  . 2021 فیفري 09 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  المنصوري  سامي

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

  

  الخصباء القلعة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رئیس متصرف لرتبة بالملفات یةللترق داخلیة مناظرة فتح بقرار
  2019 سنة بعنوان الخصبة القلعة بلدیة لفائدة

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح 2020 أوت 26 في مؤرخ قرار
 المشترك االداري بالسلك. رئیس متصرف رتبة الى   للترقیة

  .2019 سنة بعنوان الخصبة القلعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  الشیخاوي  حمزة

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط بقرار

  2019 سنة بعنوان رئیس متصرف
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 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة ضبط قرار
  2019 سنة بعنوان رئیس متصرف

  بلدیة رئیس
  الشیخاوي  حمزة

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

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

  الكریب

  

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لالدرات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف رتبة الى
  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة ةلفائد العمومیة

 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لالدرات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف

  2020 سنة بعنوان الكریب بلدیة

  بلدیة رئیس
  السلیطي  لطفي

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

  

  القیروان

  

 یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   ةلسن 1 عدد قرار
 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

  القیروان بلدیة  لفائدة أول معماري

      

 یتعلق 2019 أكتوبر 27 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة

 القیروان بلدیة لفائدة اإلدارة معماري مھندسین بسلك أول ماريمع
   .2019 سنة بعنوان

  :على االطالع  بعد القیروان بلدیة رئیس إن

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

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

 الصبغــــة ذات العمومیة والمؤسســــات المحلیة العمومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتـــــھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
   .القیـــــــــــروان

 جویلیة 15 في المؤرخ1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  . لإلدارة المعماري

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

 عن الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

 15 في المؤرخ 1999 لسنة  1570 عدد األمر وعلى
 سلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1999جویلیة

   . تأجیرال مستویات و لإلدارة المعماریین المھندسین

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و 
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
 لفائدة لإلدارة معماریین مھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب

  .المحلیة الجماعات

 سبتمبر 19 خبتاری المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
  االنتدابات برنامج تحیین حول 2019

 2019 أكتوبر 27 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و
 معماري مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق

 سنة بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول
2019.  

                                                                
  یلــي مــا قــرر    

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
                                      أول معماري مھندس (01)

                                                                
 من القیروان ببلدیة                                         

   : الســــــــادة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــس?

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :ینوبھ من أو القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

 بمدرسة جامعي اذأست – معماري مھندس :الفوراتي منصف?
  عضو : المھندسین

  عضو : للتجھیز الجھویة اإلدارة عن ممثل : النجار مرفت?

   عضو : اإلداریة الشـؤون مدیر مستشار متصرف :طقطـق دمحم?
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 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . اللجنة مشموالت من

  2019 أكتوبر 27 : في القیروان

  بلدیة رئیس                                                 

  بودن  رضوان

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 سمھند النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بضبط یتعلق بقرار

  2019 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة اول

         

 یتعلق 2019 أكتوبر 27 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 بسلك أول مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بضبط

 بعنوان القیروان بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك
   .2019 سنة

  :على االطالع  بعد لقیروانا بلدیة رئیس إن

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

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

 الصبغة ذات العمومیة ـاتوالمؤسســ المحلیة العمـــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

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

 30 فیس المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر خاصة و تممتھ
  . 2014 جوان

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

 عن الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور وعلى
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
 العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس النتداب

  .المحلیة الجماعات لفائدة

 سبتمبر 19 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى
   االنتدابات برنامج تحیین حول 2019

  یلــي مــا قــرر

 بعنوان انتدابھم المزمع األول المھندسین عدد یضبط: األول الفصل
  :التالي الجدول اتبیان حسب 2019 سنة

     اختصاص                   الخطة                     العدد
         

  1أ                 مدنیة ھندسة             أول مھندس

  2019 اكتوبر 27 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار

  2019 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة أول

       

 یتعلق 2019 أكتوبر 27 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 أول مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة

 القیروان بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات سيلمھند المشترك بسلك
   .2019 سنة بعنوان

  :على االطالع  بعد القیروان بلدیة رئیس إن

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .یـــــــــــروانالق

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

 30 فیس المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر خاصة و تممتھ
  . 2014 جوان
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 ددع األمر وعلى
 والترسیم   والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات

 عن الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور وعلى
  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 820 عدد األمر وعلى
 المشترك السلك رتب درجات بین طابقةالم بضبط المتعلق 1999
 الفصل خاصة و التأجیر مستویات و العمومیة اإلدارات لمھندسي

  منھ الثاني

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار وعلى
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
 العمومیة اإلدارات ھندسيلم المشترك بالسلك أول مھندس النتداب

  .المحلیة الجماعات لفائدة

 سبتمبر 19 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى
  االنتدابات برنامج تحیین حول 2019

 2019 أكتوبر 27 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار وعلى
 أول مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق

  .2019 سنة بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك كبالسل

                                                                
  یلــي مــا قــرر 

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
   : السـادة من القیروان ببلدیة أول مھندس (01)

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة ـــــسرئیــــــــــ

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :ینوبھ من أو القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

  عضو : المدنیة الھندسة في جامعي أستاذ: المرزوقي العیدي?

 : بالقیروان المھندسین عمادة عن ممثل : العوني اللطیف عبد?
  عضو

 : اإلداریة الشــؤون مدیر مستشار متصرف :طقطـق محمـــــــد?
   عضو

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

  . اللجنة مشموالت من

  2019 أكتوبر 27 : في القیروان

  

  دیةبل رئیس
  بودن  رضوان

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار

  القیروان بلدیة لفائدة اول

              

 بفتح یتعلق 2019 أكتوبر 27 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس إن
 المشترك بسلك أول مھندس النتداب باالختبارات خارجیةال المناظرة
 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي

2019.   

  :على االطالع  بعد القیروان بلدیة رئیس إن

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة العمــــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

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

 30 فیس المؤرخ 2014 لسنة 2285 عدد األمر خاصة و تممتھ
  . 2014 جوان

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

 عن الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
  ةالبیئ و المحلیة الشؤون وزیر السید

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
  العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس النتداب

  .المحلیة الجماعات لفائدة

 سبتمبر 19 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
  االنتدابات برنامج تحیین حول 2019

  یلــي مــا قــرر

 جانفي 31 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة تفتح : األول الفصل
  النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 بعنوان العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك أول مھندس
  .2019 سنة
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 (01) بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : يالثان الفصل 
  واحدة

  2019 دیسمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  2019 أكتوبر 27 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار
 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة ةالمناظر بفتح یتعلق بقرار

  القیروان بلدیة لفائدة اول معماري

            

 یتعلق 2019 أكتوبر 27 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس منقرار 
 أول معماري مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح

 نةس بعنوان القیروان بلدیة لفائدة اإلدارة معماري مھندسین بسلك
2019.   

  :على االطالع  بعد القیروان بلدیة رئیس إن

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة مومیةالع والجماعـات
   نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممتــھ أو
  .2011 سبتمبر

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 جویلیة 15 في مؤرخال1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  . لإلدارة المعماري

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

 نع الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
 لفائدة لإلدارة معماریین مھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب

  .المحلیة الجماعات

 سبتمبر 19 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
   االنتدابات برنامج تحیین حول 2019

  یلــي مــا قــرر

 2020 جانفي 31 یوم لفائدتھا القیروان ببلدیة تفتح : األول الفصل
 مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة الموالیة األیام و

 سنة بعنوان  لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري
2019.  

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

  2019 دیسمبر 30 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  2019 أكتوبر 27 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 یتعلق 2019 أكتوبر 26  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار
 مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بضبط یتعلق بقرار

  القیروان بلدیة لفائدة اول معماري

                

 یتعلق 2019 أكتوبر 27 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس منقرار 
 أول معماري مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بضبط
 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة دارةاإل معماري مھندسین بسلك

2019.   

  :على االطالع  بعد القیروان بلدیة رئیس إن

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .نالقیـــــــــــروا

 جویلیة 15 في المؤرخ1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى
 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
  . لإلدارة المعماري
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و   الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات

 عن الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد منشور على و
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

 نوفمبر 01 في المؤرخ البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار على و
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2018
  لإلدارة معماریین مھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب

  .المحلیة الجماعات ةلفائد

 سبتمبر 19 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
  .االنتدابات برنامج تحیین حول 2019

  یلــي مــا قــرر

 انتدابھم المزمع أول المعماریین المھندسین عدد یضبط: األول الفصل
  :التالي الجدول بیانات حسب 2019 سنة بعنوان

    

   الصنف       االختصاص        الخطة      العدد

  1أ     معماریة ھندسة     أول معماري مھندس

  2019 أكتوبر 27 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 الى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق
     القیروان بلدیة لفائدة مستكتب رتبة

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 مستكتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

  .القیروان

  ـروانالقیـ بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــــالع بعد

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

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

 ذات العمــــــومیة لمؤسســـاتوا المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة

 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

  یلــي مــا قــرر

 دیسمبر 03 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة الموالیة واألیام 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى
    .القیروان بلدیة لفائدة 

   02 بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة الى االستثنائیة

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
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 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
   .  القیروان بلدیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  , االطــــــالع بعد  

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

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

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

  اتبالبلدی

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و•
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس ضبطب

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
   .  القیروان بلدیة    لفائدة العمومیة لإلدارات

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
    لقیروانا بلدیة

  یلــي مــا قــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
 من 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   : الســــــــادة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــس?

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

 اإلداریة الشؤون دائرة رئیس/ رئیس متصرف :النجار المنذر?
  عضو بصفة:القیروان بوالیة العامة

 : العامة ریةاإلدا الشــــؤون مدیر مستشار متصرف: طقطق دمحم?
  عضو

  عضو : األعوان بمصلحة مكلف متصرف : السعودي الصحبي ?

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

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظراة لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة ادارة مستكتب رتبة الى ستثنائیةاال

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
   .القیروان بلدیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و •
 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات
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 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و •
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة اتلإلدار المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار وعلى•
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة
   . القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ یروانالق بلدیة رئیس قرار وعلى •
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
   .  القیروان بلدیة

                                                                
  یلــي مــا قــرر                 

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة
 من 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
   : الســـادة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــس?

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

 اإلداریة الشؤون دائرة رئیس/ رئیس متصرف :النجار المنذر?
  عضو بصفة:القیروان بوالیة العامة

 : لعامةا اإلداریة الشــــؤون مدیر مستشار متصرف : طقطق دمحم?
  عضو

  عضو : األعوان بمصلحة مكلف متصرف : السعودي الصحبي?

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

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المشترك التقني بالسلك مساح تقني عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق
 خارجیة مناظرة طریق عن انتدابھم المزمع العمومیة راتلالدا

  القیروان بلدیة لفائدة باالختبار

 یتعلق 2020 نوفمبر 17 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 العمومیة لإلدارات شتركالم التقني بالسلك مساح تقني عدد بضبط
 بلدیة لفائدة باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن انتدابھم المزمع

   .2019 سنة بعنوان القیروان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 افریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 2633 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
 لسنة 114 عدد االمر و.2003 دیسمبر 23 في المؤرخ 2003
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 افریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة  822 عدد األمر وعلى
 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1998

  . التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

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

 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
 بعنوان االنتدابات و البلدي اإلطار بتدعیم المتعلقة و 2019
2019.  

  یلــي ــام قــرر

 سنة بعنوان انتدابھم المزمع  مساح تقني عدد یضبط: االول الفصل
     :التالي الجدول بیانات حسب 2019

  3أ    مساح تقني    01 الصنف    الخطة    العدد

  2020 نوفمبر 17 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان
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 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
  القیروان بلدیة لفائدة تقنیین

              

 یتعلق 2020 نوفمبر 17 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس منرارق
 التقني بالسلك  تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح

 سنة بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
2019.  

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

 المؤرخ 2018 ةلسن 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة العمــــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 افریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 يالتقن بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 2633 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
 لسنة 114 عدد االمر و.2003 دیسمبر 23 في المؤرخ 2003
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 افریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة  822 عدد األمر وعلى
 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1998

  . التأجیر مستویات و العمومیة اتلإلدار المشترك

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

 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
 بعنوان تاالنتدابا و البلدي اإلطار بتدعیم المتعلقة و 2019
2019.  

 2020 نوفمبر 17 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و
 بالسلك تقنیین النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق
  .2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  یلــي مــا قــرر

 اراتباالختب خارجیة مناظرة القیروان ببلدیة تفتح : األول الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقنیین (02) النتداب
  .2019 سنة بعنوان

 واألیام 2021 جانفي 25  یوم االختبارات تجرى : الثاني الفصل 
  . الموالیـــــــــة

  2020 دیسمبر 25 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

 ) القیروان لبلدیة التالي انالعنو على الملفات ترسل: الرابع الفصل
  ( القیروان 3100 الجمھوریة شارع

  2020 نوفمبر 17 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 المشترك التقني بالسلك تقنیین عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 خارجیة مناظرة طریق عن انتدابھم مزمعال العمومیة لالدارات
  القیروان بلدیة لفائدة باالختبارات

 2020 نوفمبر 17 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار  
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  تقنیین عدد بضبط یتعلق

 لفائدة باالختبارات خارجیة مناظرة طریق عن  انتدابھم المزمع 
   .2019 سنة بعنوان  القیروان دیةبل

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 افریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 2633 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
 لسنة 114 عدد االمر و.2003 دیسمبر 23 في المؤرخ 2003
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 افریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة  822 عدد األمر وعلى
 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1998

  . التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و   الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات
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 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون لىع و
 بعنوان االنتدابات و البلدي اإلطار بتدعیم المتعلقة و 2019
2019.  

  یلــي مــا قــرر

 سنة بعنوان انتدابھم المزمع  التقنیین عدد یضبط: االول الفصل
     :التالي الجدول بیانات حسب 2019

  (طرقات و جسور / بناء ) تقني 02 الصنف   الخطة      العدد
  3أ       

  2020 نوفمبر 17 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 الى تثنائیةاالس للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق
  القیروان بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة

 یتعلق  2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 كاتب رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .القیروان

  القیــروان ةبلدیـ رئیـس ان

  ,االطــــــــالع بعد

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

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

 الصبغة ذات العمـومیة والمؤسسـات محلیةال العمـــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى  اإلداریة
  .2011 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ تخبالمن البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم یفیةك بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  یلــي مــا قــرر

 دیسمبر 03 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة الموالیة األیام و  2020

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
    القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

  07 بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد: الثاني الفصل 

    2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

    2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة الى ةاالستثنائی للترقیة

 قرار                                                         
 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
   . القیروان بلدیة لفائدة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــــــالع بعد

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

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

 الصبغة ذات العمـومیة والمؤسسات المحلیة العمـومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
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 دیةبل بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

  بالبلدیات الترسیم

 عن الصـادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد المنشور على و•
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد ميالحكو األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و•
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة تناظرال كیفیة و مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

                                                                
  یلــي مــا قــرر               

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  .القرار ھذا إلحكام وفقا القیروان بلدیة لفائدة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 مستكتبو أعاله إلیھ المشــار تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة

 (4) شرط فیھم لمتوفرا و رتبھم في المترسمون الراقنون و اإلدارة
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -الثالث الفصل
 لفـــــــــائدة و المعینة البلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

  . سواھم دون القیروان بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان

  : القرار ھذا یضبط و     

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب -الرابع الفصل   
 ترشحھم مطــــــالب یودعوا أن أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة

  :التالیة بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  باألمر للمعنى

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -الخامس الفصل
 الشؤون وزیر قرار بمقتضى عالهأ إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة
  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة ولىتت -السادس الفصل 
 للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار االستثنائیة

  :التالیة

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -السابع الفصل
    القرار ھذا حكامإل طبقا المعروضة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -الثامن الفصل  
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 فمبرنو 16  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة مساح تقني النتداب

 یتعلق 2020 نوفمبر 17 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 مساح تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة
  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة راتلإلدا المشترك التقني بالسلك
   .2019 سنة بعنوان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في
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 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي نظامال بضبط المتعلق 1983

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 لدیةب بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 افریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 2633 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
 لسنة 114 عدد االمر و.2003 دیسمبر 23 في المؤرخ 2003
  .2009 يجانف 21 في المؤرخ 2009

 افریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة  822 عدد األمر وعلى
 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1998

  . التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

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

  بالبلدیات الترسیم

 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
 بعنوان االنتدابات و البلدي اإلطار بتدعیم المتعلقة و 2019
2019.  

 2020 نوفمبر 17 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و
 بالسلك مساح تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق
  .2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  یلــي مــا قــرر

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
   : الســــــــادة من القیروان ببلدیة مساح تقني  (01)

  اللجنة سرئی : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

  عضو : المدنیة الھندسة في جامعي أستاذ:المرزوقي العیدي?

  عضو : بالقیروان المھندسین عمادة ممثل:الجامعي مصطفى?

  عضو :األشغــــال ـــرمدیــــ عام مھندس : هللا عبد حمـــادي?

 : اإلداریة الشـؤون مدیر مستشار متصرف :طقطـق محمـــــــد?
   عضو

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

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 17 : في القیروان

   

  بلدیة ئیسر
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
  القیروان بلدیة لفائدة مساح

              

 یتعلق 2020 نوفمبر 17 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك مساح تقني النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة حبفت

 سنة بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2019.  

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على االطالع بعد
  .یةالمحل الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسســات المحلیة العمــــومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصـــوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في ؤرخالم 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 افریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 2633 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
 لسنة 114 عدد االمر و.2003 دیسمبر 23 في المؤرخ 2003
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 افریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة  822 عدد األمر وعلى
 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1998

  . التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و   الترقیة و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  .بالبلدیات
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 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون على و
 بعنوان االنتدابات و البلدي اإلطار بتدعیم المتعلقة و 2019
2019.  

 2020 نوفمبر 17 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و
 بالسلك مساح تقني النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق
  .2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  یلــي مــا قــرر

 باالختبارات خارجیة مناظرة القیروان ببلدیة تفتح : األول الفصل
 اراتلإلد المشترك التقني بالسلك مساح تقني (01) النتداب

  .2019 سنة بعنوان  العمومیة

 واألیام 2021 جانفي 25  یوم االختبارات تجرى : الثاني الفصل 
  . الموالیـــــــــة

  2020 دیسمبر 25 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

 ) القیروان لبلدیة التالي العنوان على الملفات ترسل: الرابع الفصل
  ( روانالقی 3100 الجمھوریة شارع

  2020 نوفمبر 17 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة ادارة مستكتب رتبة الى االستثنائیة للترقیة

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة
   .القیروان بلدیة لفائدة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,عاالطــــــــال بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

  بالبلدیات الترسیم

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس رارق على و•
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یلــي مــا قــرر

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا إدارة مستكتب رتبة
  .القرار ھذا إلحكام وفقا القیروان بلدیة لفائدة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 أعوان أعاله إلیھ المشــار إدارة مستكتب رتبة إلى االستثنائیة
 المتوفر و مرتبھ في المترسمون المساعدون الراقنون و االستقبال

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

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -الثالث الفصل
 لفـــــــــائدة و المعینة البلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

  . سواھم دون یروانالق بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان

  : القرار ھذا یضبط و     

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب -الرابع الفصل  
 یودعوا أن        أعاله إلیھــــــــا المشار االستثنائیة للترقیة

  :التالیة بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى ترشحھم ـــــالبمطـ

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة سخةن -
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 إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  باألمر للمعنى

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -الخامس الفصل
 الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار ائیةاالستثن للترقیة
  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

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

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

  مقبولھ یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -السادس الفصل 
 للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار االستثنائیة

  :التالیة

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

 فاتالمل تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -السابع الفصل
 قائمة تضبط -الثامن الفصل القرار ھذا إلحكام طبقا المعروضة
 رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة في المقبولین المترشحین

  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیة

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة تقنیین النتداب

           

 یتعلق 2020 نوفمبر 17 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك  تقنیین النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة بتركیبة

 بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك لتقنيا
   .2019 سنة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

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

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

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1997 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى
  .القیـــــــــــروان

 افریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 لسنة 2633 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات المشترك
 لسنة 114 عدد االمر و.2003 دیسمبر 23 في المؤرخ 2003
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 افریل 12 في المؤرخ 1998 لسنة  822 عدد األمر وعلى
 التقني السلك رتب درجات بین المطابقة بضبط المتعلق  1998

  . التأجیر مستویات و العمومیة لإلدارات المشترك

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

  بالبلدیات الترسیم

 مارس 22 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة مضمون وعلى
  .2019 بعنوان االنتدابات و البلدي اإلطار بتدعیم والمتعلقة 2019

 2020 نوفمبر 17 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و
 بالسلك  تقنیین نتدابال باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح المتعلق
  .2019 سنة بعنوان  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  یلــي مــا قــرر

 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة لجنة تتركب : االول الفصل
   : الســــــــادة من القیروان ببلدیةتفنین   (02)

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

  عضو : المدنیة الھندسة في جامعي أستاذ:المرزوقي العیدي

  عضو : بالقیروان المھندسین عمادة ممثل:الجامعي مصطفى

  عضو :األشغــــال دیـــــــرم عام مھندس : هللا عبد حمـــادي

 الدراسات و التھیئة مدیر كاھیة رئیس معماري مھندس :الغزي معز
  عضو :العمرانیة الشؤون و

 : اإلداریة الشـــــــؤون مدیر مستشار متصرف :طقطـق محمـــــــد
   عضو
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 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 17 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة مساعد متصرف رتبة الى

        

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس منقرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات كالمشتر اإلداري بالسلك مساعد
  . القیروان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .یـــــــــــروانالق

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة داراتلإل المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان لدیةب رئیس قرار وعلى •
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
    القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

  یلــي مــا قــرر

 دیسمبر 03 یوم دتھالفائ و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة الموالیة واألیام 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
    القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

  09 بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد : الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 02 یوم حاتالترش ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

  لقیروانا بلدیة لفائدة مساعد متصرف رتبة الى االستثنائیة

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف
   .  القیروان بلدیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,ــــــــالعاالطـ بعد

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

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

 ذات لعمــــــومیةا والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في  المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان



  83عــــــدد   2020نوفمبر  27 ––لیة الجريدة الرسمیة للجماعات المح  6854صفحــة 

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 بالملفات الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى
   .القیروان بلدیة لفائدة العمومیة

  یلــي مــا قــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   : السـادة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــس?

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

 اإلداریة الشؤون دائرة رئیس/ رئیس متصرف :النجار المنذر?
  عضو بصفة:القیروان یةبوال العامة

 : العامة اإلداریة الشــــؤون مدیر مستشار متصرف: طقطق دمحم?
  عضو

  عضو : األعوان بمصلحة مكلف متصرف : السعودي الصحبي?

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

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 شتركالم اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

         

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
   .  القیروان بلدیة لفائدة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــــالع بعد

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

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

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة عاتوالجما
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس یبتنص محضر على و•
2018  

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

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق
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 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
   .  القیروان بلدیة

  یلــي مــا قــرر

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

 الســــــــادة من 2020 سنة بعنوان بلدیة لفائدة  العمومیة اراتلإلد
:   

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــس?

  عضو : للبلدیــــــــــة العــــــــــام الكـــــــاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

 اإلداریة الشؤون دائرة سرئی/ رئیس متصرف :النجار المنذر?
  عضو بصفة :القیروان بوالیة العامة

 : العامة اإلداریة الشــــؤون مدیر مستشار متصرف: طقطق دمحم?
  عضو

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

  . ةاللجن مشموالت من

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

   

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
  القیروان بلدیة لفائدة  یةالعموم

         

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
  .  القیروان

  انالقیــرو بلدیـة رئیـس ان

  ,االطـــــالع بعد

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

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

 ذات العمــــــومیة ســـاتوالمؤس المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر  23 في  المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 جویلیة 03 تاریخب المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و •
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك

  یلــي مــا قــرر

 دیسمبر 03 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 للترقیة بالملفات اخلیةالد المناظرة الموالیة األیام و 2020
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   .القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  03 بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد: الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة یسرئ
  بودن  رضوان

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
   .القیروان بلدیة لفائدة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  , االطــــــــالع بعد

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

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

 صبغةال ذات العمـومیة والمؤسسات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 وخاصة تممتـھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ  2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

                                                                
  یلــي مــا قــرر                          

 االستثنــائیة للترقیة بالملفــــات الداخلیة المناظرة تنظم -األول فصلال
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  .القرار ھذا إلحكام وفقا القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 المتصرفون أعاله إلیھ المشـــار رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة

 (4) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المستشــــــاریون
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في  األقل على أقدمیة سنوات

 للترقیة بالملفات الداخلیة المنـــــــاظرة تفتح -الثالث الفصل
 و المعینة البلدیة رئیس من بقرار عالهأ إلیھا المشار االستثنائیة

 سواھم دون القیروان بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفـــــــــائدة
.  

  : القرار ھذا یضبط و     

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 بالملفات الداخلیة ناظرةللم المترشحین على یجب -الرابع الفصل   
 مطـالب یودعوا أن     أعاله إلیھـا المشار االستثنائیة للترقیة

  :التالیة بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى ترشحھم

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  باألمر للمعنى

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -مسالخا الفصل
 الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة
  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -السادس الفصل 
 للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار االستثنائیة

  :التالیة

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -السابع الفصل
     القرار ھذا إلحكام طبقا المعروضة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -الثامن الفصل 
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  القیروان بلدیة لفائدة مساعدة متصرف رتبة الى االستثنائیة للترقیة

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  .وانالقیر بلدیة لفائدة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطـــــــــالع بعد

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

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

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسـات المحلیة العمـومیة اعاتوالجم
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

  یلــي مــا قــرر

 االستثنـــائیة للترقیة تبالملفا الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى

  .القرار ھذا إلحكام وفقا القیروان بلدیة لفائدة العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 كتبة أعاله إلیھ المشار مساعد متصرف رتبة إلى االستثنــائیة

 فیھم المتوفـــــر و رتبھم في المترسمون الراقنون الكتبة و تصرفال

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

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -الثالث الفصل
 ـــائدةلفــــــ و المعینة البلدیة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

  . سواھم دون القیروان بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان

  : القرار ھذا یضبط و  

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب -الرابع الفصل  
 ترشحھم مطـالب یودعوا أن أعاله إلیھا رالمشا االستثنائیة للترقیة

  :التالیة بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   اباالنتد قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  باألمر للمعنى

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -الخامس الفصل
 الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة
  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

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

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

  قبولھم نیمك الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -السادس الفصل 
 للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار االستثنائیة

  :التالیة

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

 الملفات یمتقی أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -السابع الفصل
    القرار ھذا إلحكام طبقا المعروضة
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 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -الثامن الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   نةلس 28 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة ركیبةبت

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
   .  القیروان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطـــــــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

 افریل 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

 10 فیس المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و تممتھ
  .2012 أكتوبر

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و •
 ختلفم إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
   .  انالقیرو بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق 2020

  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
   .  القیروان بلدیة لفائدة

  یلــي مــا قــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة رةالمناظ لجنة تتركب : األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   الســــــــادة من 2020 سنة  بعنوان القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــس

  عضو : ــــــةللبلدیــــ العــــــــــام الكـــــــاتب

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس

 العامة اإلداریة الشؤون دائرة رئیس/ رئیس متصرف :النجار المنذر
  عضو بصفة : القیروان بوالیة

 : العامة اإلداریة الشــــؤون مدیر مستشار متصرف: طقطق دمحم
  عضو

  عضو : ناألعوا بمصلحة مكلف متصرف : السعودي الصحبي

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

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
  القیروان بلدیة لفائدة

 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار    
 رتبة إلى االستثنائیة ترقیةلل بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق
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 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  .القیروان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــالع بعد

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

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

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر ىوعل•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط لقیتع 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و •
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

  یلــي ـامـ قــرر

 دیسمبر 03 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة الموالیة األیام و 2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

  17 بـ للتناظر روضةالمع الخطط عدد حدد : الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة رقیةللت
  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات تركالمش اإلداري بالسلك متصرف رتبة
   .  القیروان بلدیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطــــــــالع بعد

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

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

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

 دیةبل بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و•
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات تركالمش

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

  لــيی مــا قــرر

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .القرار ھذا إلحكام وفقا القیروان بلدیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 المتصرفین أعاله إلیھ المشـار مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
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 سنوات (4) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المساعدین
  . الترشحات ختم تاریخ في  الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة

 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -الثالث الفصل
 األعوان لفــائدة و المعینة بلدیةال رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشار

  . سواھم دون القیروان بلدیة إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا یضبط و  

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب -الرابع الفصل  
 ترشحھم مطـالب یودعوا أن أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة

  :التالیة بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  باألمر للمعنى

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

 بالملفات ةالداخلی المناظرة لجنة تركیبة تضبط -الخامس الفصل
 الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة
  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -السادس الفصل 
 للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار االستثنائیة

  :التالیة

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا شارالم المناظرة لجنة تتولى -السابع الفصل
    القرار ھذا إلحكام طبقا المعروضة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -الثامن الفصل  
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 بالملفـــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في خمؤر القیروان بلدیة رئیس من قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفـــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى
   . القیروان بلدیة لفائدة العمومیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطـــــــالع بعد

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

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

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص یعجم وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

  بالبلدیات الترسیم

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و على و•
  2018 جویلیة

 المتعلق 2020 أوت 03 في المؤرخ حكومةال رئیس قرار وعلى •
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك
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  یلــي مــا قــرر

 للترقیة بالملفــــات الداخلیة اظرةالمنـ تنظم -األول الفصل
 اإلداري بالسلك مستشــــــار متصرف رتبة إلى االستثنــــــائیة

 ھذا إلحكام وفقا القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك
  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 أعاله إلیھ      المشــار مستشار متصرف رتبة إلى االستثنــــائیة
 سنوات (4) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون المتصرفون

  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبـــة ھذه في األقل على أقدمیــــة

 االستثنائیة للترقیة بالملفــات الداخلیة المناظرة تفتح -الثالث الفصل
 لفـــــــــائدة و المعینة البلدیــة رئیس من بقرار أعاله إلیھا المشـــــار

  . سواھم دون القیروان بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان

  : القرار ھذا یضبط و     

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

   

 الداخلیة ظرةللمنـــــا المترشحین على یجب -الرابع الفصل  
 یودعوا أن أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة بالملفـــــات
  :التالیة بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى ترشحھم مطــــــالب

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى تلخیصال

   االنتداب قرار من نسخة -

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 إداریة حالة ألخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -
  باألمر للمعنى

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

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -الخامس الفصل
 الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار االستثنائیة للترقیة
  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و المحلیة

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

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

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتولى -السادس الفصل 
 للمقاییس طبقا المعروضة الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار االستثنائیة

  :التالیة

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح ةالرتب في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -السابع الفصل
      القرار ھذا إلحكام طبقا المعروضة

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -الثامن الفصل
 لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة

  2020 فمبرنو 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  لقیروانا بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة

 لفائدة  العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
   .  القیروان بلدیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطـــــــــالع بعد

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

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

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة العمـــومیة والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة ثبإحدا المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و •
 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات لمشتركا

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس رارق على و •
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 فمبرنو 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
   .  القیروان بلدیة لفائدة العمومیة

  یلــي ـامـ قــرر

 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 من 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   : الســــــــادة

  نةاللج رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــــــــــــــــس

  عضو بصفة      البلدي المجلس عضو : معمــر عمــــــر

  عضو بصفة :  البلدي المجلس عضو :عطیة بن سمیر

           ینوبھ من أو  القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس
   عضو بصفة         

 العامة اإلداریة الشؤون دائرة رئیس/رئیس متصرف :النجار المنذر
  عضو بصفة:القیروان بوالیة

  عضو : األعوان بمصلحة مكلف متصرف : السعودي الصحبي

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل
 ھي تيال األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . اللجنة مشموالت من

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات ركالمشت اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى
  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة

      

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس
  .  القیروان

  القیــروان دیـةبل رئیـس ان

  ,االطـــــــــالع بعد

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

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

 ذات العمــــــومیة والمؤسســـات المحلیة یةالعمـــوم والجماعات
 تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة
 سبتمبر  23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة
2011.  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

 25 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي االمر على و •
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 2020 فیفري

  .العمومیة لالدارات المشترك

 جویلیة 03 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب محضر على و•
2018  

 2020 اوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار على و •
 مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط المتعلق

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب

 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و •
 بالملفات الداخلیة المنـاظرة تنظیم كیفیة بضبط متعلقال 2020

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنـائیة للترقیة
   .  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك

  یلــي مــا قــرر
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 دیسمبر 03 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لیةالموا األیام و 2020
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
    القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  04 بـ للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد: الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 02 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

  بوحجلة

  

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

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

  بوحجلة، بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على اإلطالع بعد

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

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

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

 بإحداث المتعلق 1957 مارس 12 في المؤرخ األمر وعلى      
  . حجلةبو بلدیة

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

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

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

 المتعلق 2020 أوت 03 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى    
 رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس بضبط
  .عمومیةال لإلدارات المشترك اإلداري السلك

  یلي  ما قّرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :2 الفصل
 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان كل

 عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد
 تتم ال و رتبتھم في األقل على سنوات (04) أربع أقدمیة بلوغھم

 ال و للعون المھنیة الحیاة طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه
 تكوین بإعادة عواتمت الذین المدمجین األعوان جمیع الترقیة ھذه تشمل

  . المھني مسارھم

 الترقیة في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :3 الفصل
 المشترك اإلداري السلك رتب مختلف لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة،

 ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة للترقیة دورتان العمومیة، لإلدارات
  .أشھر

 قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار خلیةالدا المناظرة تفتح :4 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة بوحجلة بلدیة رئیس من

   .سواھم دون المحلیة الجماعة

   :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 تسجل و اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل
 تشتمل و المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا
  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھا المشار للمناظرات الترشح ملفات

  االستثنائیة، للترقیة ترشح مطلب-

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

  نتداب،اال قرار من نسخة-

  الحالیة، الرتبة في اإلدماج أو المترشح تسمیة قرار من نسخة-

  باألمر، للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من نسخة-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
   .بوحجلة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  :یلي كما شحینالمتر ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح، العامة االقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة-
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 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في انھائی المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
   .بوحجلة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10 الفصل

  بلدیة رئیس
  بعزاوي  الصغیر دمحم

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

 2020 سبتمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 للترقیة بالملفات لیةالداخ المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

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

  بوحجلة، بلدیة رئیس إن

   ، الدستور على اإلطالع بعد      

 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى      
  .المحلیة الجماعات بمجلة قالمتعل 2018 ماي

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

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

 بإحداث المتعلق 1957 مارس 12 في المؤرخ األمر وعلى      
  . بوحجلة بلدیة

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر علىو     
  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

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

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

  یلي  ما قّرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة للمناظرات یترشح أن یمكن :2 الفصل
 الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام طبقا المدمجین األعوان كل

 عند 2020 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد
 تتم ال و رتبتھم في األقل على سنوات (04) أربع أقدمیة بلوغھم

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

  . المھني مسارھم

 الترقیة في حقھم المعنیین األعوان جمیع استیفاء حین إلى :3 الفصل
 المشترك ياإلدار السلك رتب مختلف لفائدة سنویا تفتح االستثنائیة،

 ستة كل دورة بمعدل االستثنائیة للترقیة دورتان العمومیة، لإلدارات
  .أشھر

 قرار بمقتضى أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة تفتح :4 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة بوحجلة بلدیة رئیس من

   .سواھم دون المحلیة الجماعة

   :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة ططالخ عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة، لجنة اجتماع تاریخ-

 تسجل و اإلداري التسلسل طریق عن الترشح ملفات تقدم :5 الفصل
 تشتمل و المترشح إلیھا ینتمي التي لإلدارة الضبط بمكتب وجوبا
  :التالیة الوثائق على أعاله إلیھا المشار للمناظرات 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-

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة ناظرةالم لجنة تركیبة تضبط :6 الفصل
   .بوحجلة بلدیة رئیس من قرار بمقتضى

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  للمترشح، العامة االقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل
 األعوان في قائمة إعداد و القرار ھذا ألحكام اطبق علیھا المعروضة

  .ترقیتھم المقترح

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل
   .بوحجلة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر:10 الفصل

  بلدیة رئیس
  الشریقي  بلقاسم
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------------------  

  سوسة

  

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 50 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 سوسة بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 51 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس مھندس

 مھندس رتبة إلى للترقیة تبالملفا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك رئیس
  2020 سنة بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 52 عدد قرار
 رتبة ىإل للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  عام مھندس

 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 سوسة بلدیة لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام

  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار لقیتع

  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل

 محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 سوسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك

  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد لاقبا دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك محلل تبةر

 2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة

  

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  تشارمس متصرف

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار

  2020 سنة بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق
  رئیس

 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرار
 بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم
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 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  العمومیة للصحة سامي فني رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة سامیللصحة فني رتبة

  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة میةالعمو

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
 فني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق
  العمومیة للصحة رئیس سامي

 سامي فني رتبة إلى للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة للصحة السامین الفنیین بسلك العمومیة للصحة رئیس
  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار
 إلى للترقیة الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق
  متصرف رتبة

 رتبة إلى للترقیة الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  2020 سنة بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في رخمؤ 2020   لسنة 60 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  2020 سنة نوانبع سوسة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس

  خالد اقبال دمحم

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس متصرف

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 سوسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس

  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 62 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  متصرف

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

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 63 عدد قرار
 للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظیم كیفیة ضبط في بقرار یتعلق

  رئیس تقني إلى

 رئیس تقني إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط
 بعنوان سوسة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  2020 سنة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 وفمبرن 17  في مؤرخ 2020   لسنة 64 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة
  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم
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 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 65 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس معماري مھندس

 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك ئیسر معماري

  2020 سنة بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 66 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  عام مھندس رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك عام مھندس رتبة
  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 67 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار قیتعل

  مساعد متصرف

 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد
  2020 سنة بعنوان سوسة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 68 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  رئیس مھندس رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة تاإلدارا لمھندسي المشترك بالسلك رئیس مھندس رتبة
  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 69 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة یمتنظ كیفیة بضبط یتعلق قرار
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 70 عدد قرار
 صنف إلى صنف من العملة لترقیة نيمھ امتحان فتح في بقرار
  مباشرة أعلى

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتح في قرار
  2020 سنة بعنوان سوسة بلدیة لفائدة مباشرة

  بلدیة رئیس
  خالد اقبال دمحم

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

  الصغرى القلعة

  

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 إلــى  االستثنائیة للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح لقیتع

 لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك رئیــس متصـرف رتبـــة
  .2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة

 داخلیة مناظرة لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 بالسلــك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة لملفاتبا

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري

 ثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(03)خطط

 نوفبر 30 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

 دیسمبر 30 اإلربعاء یوم المناظرة لجنة تجتمع  :الرابع الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الخامس الفصل 
   المحلیة

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة
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------------------  

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 إلــى  االستثنائیة للترقیــــة تبالملفـــا داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك تصرف كاتب رتبـــة
  .2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة

 داخلیة مناظرة لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح :األول الفصل 
 بالسلــك تصرف كاتب ةرتب إلى االستثنائیــة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري

 خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(01)واحدة

 نوفبر 30 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

 ردیسمب 30 اإلربعاء یوم المناظرة لجنة تجتمع  :الرابع الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الخامس الفصل 
  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
 للترقیــة بالملفــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشتـرك اإلداري بالسلـك مساعد متصرف رتبــة إلى ائیةاالستثن
 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة لفائـدة العمومیـة لإلدارات
2020.  

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
   . القرار اھذ ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 المترسمــون التصرف كتبة أعــاله إلیھ المشار العمومیة لإلدارات

 في األقل على أقدمیة سنوات (4) شرط فیھم المتوفر و  رتبھــم في
  . الترشحات ختم تاریخ في تبةالر ھذه

 أعاله إلیھا المشــار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتــح : 3 الفصل
 الذین التصرف لكتبة الصغرى القلعة بلدیــة رئیســة مــن بقرار

 لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشــروط فیھــم تتوفــر
  .  سواھم دون الصغرى القلعة

   : قرارال ھذا یضبط و

  .(01)واحدة خطة:للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .2020 نوفمبر 30 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .الموالیة االیام و 2020 دیسمبر 30:المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-1

 ینوبھ من او  االدارة رئیس  قبل من ممضاة  الخدمات في قائمة-2
    العمومیة الوظیفة في االنتداب  قرار  من نسخة-3 

   الحالیة الرتبة في  االدماج او  تسمیة قرار من نسخة -4

  ( التدرج قرار)  اداریة حالة الخر الضابط القرار من نسخة-5

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

  .اإلرسال

 أعـاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  البلدیة رئیس قرار بمقتضى

   : لخصوصبا اللجنة ھذه تتولى و 

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

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

  .ترقیتھم المقترح االعوان في قائمة اعداد -

  : 6 الفصل

 المعروضة الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى
  :التالیة للمقاییس طبقــا علیھــا

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
 في قائمة إعداد و  القرار ھــذا ألحكــام طبقــا علیھــا المعروضة

   .ترقیتھم ترحالمق األعوان

 المناظــرة فــي نھائیــا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 8الفصل
 باقتراح و الصغرى  القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشــار

  . المناظرة لجنة من

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 9الفصل

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة
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 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 للترقیــة بالملفــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لإلدارات المشتـرك اإلداري بالسلـك متصـرف رتبــة إلى االستثنائیة
  .2020 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة لفائـدة العمومیـة

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرةا تنظم: 1 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

   . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى االستثنائیة
  رتبھــم في المترسمــون المتصرفــون أعــاله إلیھ مشارال العمومیة

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 فیھــم رتتوفــ الذین المتصرفین الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من

 الصغرى القلعة لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشــروط
  .  سواھم دون

   : القرار ھذا یضبط و

  (01)واحدة خطة:للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .2020 نوفمبر 30 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .الموالیة االیام و 2020 دیسمبر 30:المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-1

 ینوبھ من او  االدارة رئیس  قبل من ممضاة  الخدمات في قائمة-2
   

    العمومیة ةالوظیف في االنتداب  قرار  من نسخة-3

   الحالیة الرتبة في  االدماج او  تسمیة قرار من نسخة -4

  ( التدرج قرار)  اداریة حالة الخر الضابط القرار من نسخة-5

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

  .اإلرسال

 أعـاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة ركیبةت تضبط : 5 الفصل
  البلدیة رئیس قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و 

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

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

  .ترقیتھم المقترح االعوان في قائمة اعداد -

  : 6 الفصل

 المعروضة الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى
  :التالیة للمقاییس طبقــا علیھــا

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
 في قائمة إعداد و  القرار ھــذا ألحكــام طبقــا علیھــا المعروضة

   .ترقیتھم المقترح األعوان

 المناظــرة فــي نھائیــا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 8الفصل
 باقتراح و الصغرى  القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشــار

  . المناظرة لجنة من

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 9الفصل

  بلدیة رئیس  
  بوراوي  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 إلــى  االستثنائیة للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لإلدارات المشتــرك دارياإل بالسلـــك مساعد  متصـرف رتبـــة
  .2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة

 داخلیة مناظرة لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 بالسلــك مساعد متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري

 خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(01)واحدة

 نوفبر 30 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

 دیسمبر 30 اإلربعاء یوم المناظرة لجنة تجتمع  :الرابع الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 للجماعات الرسمیة دةبالجری القرار ھذا ینشر  :الخامس الفصل 
   المحلیة

  بلدیة رئیس  
  بوراوي  سمیحة
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 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 للترقیــة بالملفــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشتـرك اإلداري بالسلـك تصرف كاتب رتبــة إلى االستثنائیة
 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة لفائـدة میـةالعمو لإلدارات
2020.  

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

   . القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیة
 المترسمــون  اإلدارة مستكتبو أعــاله إلیھ المشار العمومیة لإلدارات

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار فاتبالمل الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 فیھــم تتوفــر الذین االدارة مستكتبوا الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من

 الصغرى القلعة لبلدیة بالنظر الراجعین و علیھا المنصوص الشــروط
  .  سواھم دون

   : القرار ھذا یضبط و

  .(01)واحدة خطة:للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .2020 نوفمبر 30 :الترشحات قائمة غلق تاریخ    -

   .الموالیة االیام و 2020 دیسمبر 30:المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

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

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-1

 ینوبھ من او  االدارة رئیس  قبل من ممضاة  الخدمات في مةقائ-2
   

    العمومیة الوظیفة في االنتداب  قرار  من نسخة3

   الحالیة الرتبة في  االدماج او  تسمیة قرار من نسخة -4

  ( التدرج قرار)  اداریة حالة الخر الضابط القرار من نسخة-5

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

  .اإلرسال

 أعـاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  البلدیة رئیس قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و 

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

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

  .ترقیتھم المقترح االعوان في قائمة اعداد -

  : 6 الفصل

 المعروضة الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى
  :التالیة للمقاییس طبقــا علیھــا

  . لمترشحل العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
 في قائمة إعداد و  القرار ھــذا ألحكــام طبقــا علیھــا المعروضة

   .ترقیتھم المقترح األعوان

 مناظــرةال فــي نھائیــا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 8الفصل
 باقتراح و الصغرى  القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشــار

  . المناظرة لجنة من

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 9الفصل

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 للترقیــة بالملفــات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 المشتـرك اإلداري بالسلـك رئیس متصـرف رتبــة إلى االستثنائیة
 سنة بعنوان الصغرى القلعة بلدیــة لفائـدة العمومیـة لإلدارات
2020.  

 إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم: 1 الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك سرئی متصرف رتبة
   . القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة
 المستشــارون المتصرفــون أعــاله إلیھ المشار العمومیة لإلدارات

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

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 الذین المستشارین المتصرفین الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من

 لبلدیة بالنظر الراجعین و اعلیھ المنصوص الشــروط فیھــم تتوفــر
  .  سواھم دون الصغرى القلعة
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   : القرار ھذا یضبط و

  .خطط 3:للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  .2020 نوفمبر 30 :الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   .الموالیة االیام و 2020 دیسمبر 30:المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا ارالمش للمناظرة المترشحین على یجب: 4 الفصل
 بالوثائق مصحوبة الصغرى القلعة بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا
   : التالیة

  .االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-1

 ینوبھ من او  االدارة رئیس  قبل من ممضاة  الخدمات في قائمة-2
    العمومیة الوظیفة في االنتداب  قرار  من نسخة-3 

   الحالیة الرتبة في  االدماج او  تسمیة قرار من نسخة-4

  ( التدرج قرار)  اداریة حالة الخر الضابط القرار من نسخة-5

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

  .اإلرسال

 أعـاله یھاإل المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 5 الفصل
  البلدیة رئیس قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و 

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

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

  .مترقیتھ المقترح االعوان في قائمة اعداد -

  : 6 الفصل

 المعروضة الملفات تقییم اعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى
  :التالیة للمقاییس طبقــا علیھــا

  . للمترشح العامة األقدمیة -

  . للمترشح الحالیة الرتبة في األقدمیة -

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
 في قائمة إعداد و  القرار ھــذا ألحكــام بقــاط علیھــا المعروضة

   .ترقیتھم المقترح األعوان

 المناظــرة فــي نھائیــا المقبولین المترشحین قائمة تضبط: 8الفصل
 باقتراح و الصغرى  القلعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشــار

  . المناظرة لجنة من

  . المحلیة للجماعات میةالرس بالجریدة القرار ھذا ینشر: 9الفصل

  بلدیة رئیس

  بوراوي  سمیحة

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

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 إلــى  االستثنائیة للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 العمومیــة لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك متصـرف رتبـــة
  .2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة لفائــدة

 داخلیة مناظرة لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 اإلداري بالسلــك متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات

  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــرك

 خطة ورھاشغ سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(01)واحدة

 نوفبر 30 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

 دیسمبر 30 اإلربعاء یوم المناظرة لجنة تجتمع  :الرابع الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الخامس الفصل 
  . المحلیة

  بلدیة رئیس  
  اويبور  سمیحة

  

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

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 إلــى  االستثنائیة للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك رئیــس متصـرف رتبـــة
  .2020 ةسن بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة

 داخلیة مناظرة لفائدتھا و الصغرى القلعة ببلدیة یفتح :األول الفصل
 بالسلــك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري

 ثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(03)خطط

 نوفبر 30 االثنین یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

 دیسمبر 30 اإلربعاء یوم المناظرة لجنة تجتمع  :الرابع الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الخامس الفصل 
  . المحلیة

  بلدیة رئیس  
  بوراوي  سمیحة
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------------------  

 2020 نوفمبر 12  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 إلــى  االستثنائیة للترقیــــة بالملفـــات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 لإلدارات المشتــرك اإلداري بالسلـــك تصرف كاتب رتبـــة
  .2020 سنة بعنوان الصغــرى القلعـــة بلدیـــة لفائــدة العمومیــة

 داخلیة مناظرة لفائدتھا و الصغرى لعةالق ببلدیة یفتح :األول الفصل
 بالسلــك تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائیــة للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشتــرك اإلداري

 خطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدّد :الثاني الفصل
  .(01)واحدة

 نوفبر 30 یناالثن یوم الترشحات قائمة ختم یقع  :الثالث الفصل
2020.  

 دیسمبر 30 اإلربعاء یوم المناظرة لجنة تجتمع  :الرابع الفصل
  . الموالیة واألیام 2020

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  :الخامس الفصل 
   المحلیة

  بلدیة رئیس 
 بوراوي  سمیحة

  

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

  ھالل قصر

  

 یتعلق 2020 جویلة 14  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح قرار
 سنة بعنوان قصرھالل بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

2020 .  

  بلدیة رئیس
  لقابسيا  األزھر

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

  عیسى مسجد عامر سیدي

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك متصرف
  ، عیسى مسجد عامر سیدي

     

      

  مؤرخ ،  مسجدعیسى عامر سیدي بلدیة رئیسة من   ـــــــــــرارقـ
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق  .07/09/2020 في

                               متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك           

   ، عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة

   عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة  رئیسة إن

                                     ، الدستور على اإلطالع بعد 
                                                                 

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

                                                                
 1983  لسنة 112 عدد القانون علــــــى و                

 األساسي النظام بضبط لقالمتع 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ
 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان العام

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

2011 ،                                                       
 عدد األمر علــــــى و                                            

 بإحداث المتعلق 08/04/1985 في المؤرخ 1985 لسنة 579
 04 عدد  باألمر إتمامھ قع و كما عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة
            ،  1993 جانفي 04 في المؤرخ 1993 لسنة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و  
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
    ، بالبلدیات

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

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
أعضائھا  و الحكومــــــــــــــة رئیس بتسمیة المتعلق 2020  سبتمبر

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

  یلـــي مــا قــــــــرر

  رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصـل
 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك  ااإلداري بالسلك    متصرف

   .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثـاني ـلالفص
 العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك    متصرف رتبة إلى
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 رتبھم في المترسمون  المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ المشار 
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثـالث الفصـل
 %35 بنسبة  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة  رئیسة من بقرار
 فیھم تتوفر الذین  المساعدون المتصرفون مجموع من األقل على

 سیدى بلدیة إلى  بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط
  . سواھم دون عیسى سجدم عامر

  : القرار ھذا ویضبط

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

   2020 نوفمبــر 30 : الترشحـــــات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام  2020 دیسمبر  30 : المناظــــرة لجنة إجتماع تاریخ -
  .الموالیة

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصـل
 عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

 الوظیفة في المترشح نتدابإ قرار من لألصل مطابقة نسخة -
  العمومیة،

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ -

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

   ، تأدیبیة  عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

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

  . المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 تاریخ بعد  یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض : 5 الفصـل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق
  . اإلرسال تاریخ معرفة على

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة لمناظرةا لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصـل
 ھذه وتتولى  البیئة و المحلیــــــة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . لغرضا

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 7 الفصـل
 للمھام آدائھ عن یعبر  (20) والعشرین (0)الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشــــح العامة األقدمیة -

   للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو العلمیة  الشھائد -

  اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو  المنظمین والرسكلة التكوین -
   االمناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05) للخمس

 فتح لسنة السابقة (05) األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة -.
  ’ المناظرة

 إلیھ والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  .أعاله 7 بالفصل

 و تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة  لجنة ألعضاء یمكن و
 من المذكورة بالمقاییس صةالخا الضوارب المترشح رتبة خصوصیة

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لحنة تتولى : 9 الفصـل 
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

 المناظرة في نھائیا  الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصـل
 عامر سیدي بلدیة             رئیسة قبل من أعاله إلیھا المشار
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح   عیسى مسجد

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصـل

  2020 سبتمبر 07 : في عامر سیدي

  

  بلدیة رئیس
  الغالي سنیا
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 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك
  2019 سنة بعنوان  عیسى مسجد عامر

         

  مؤرخ ،  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة رئیسة من قــــــــــــرار 
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق       21/09/2020 في

  اإلداري بالسلك            رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة
  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

   2019 سنة بعنوان

   عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة رئیسة إن

                                      ، الدستور على اإلطاع بعد 
                                                  

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

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

 و  یةاإلدار الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
              ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

                                                                
 1985 لسنة 579 عدد األمر علــــــى و                     

 عامر سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 08/04/1985 في المؤرخ
 1993 نةلس 04 عدد  باألمر إتمامھ قع و كما عیسى مسجد

            ،  1993 جانفي 04 في المؤرخ

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و 
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط  المتعلق 2019
     ، بالبلدیات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
 أعضائھا و الحكومــــــــــــــة رئیس بتسمیة المتعلق 2020  سبتمبر

 بتاریخ 14 عدد  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى 
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
                 .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ
 بضبط المتعلق 2020  سبتمبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 بلدیة لفائدة  العمومیة راتلإلدا المشترك  اإلداري بالسلك   رئیس
       . 2019 سنة بعنوان عیسى مسجد عامر سیدي

  یلـــي مــا قــــــــرر

 یوم ولفائدتھا  عیسى مسجد عامر سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2020  دیسمبر 30  
 المشترك  دارياإل بالسلك   رئیس  متصرف رتبة إلى للترقیة

 سنة بعنوان عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
2019  .  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثاني الفصـل

   .2020  نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :  الثالث الفصـل

  2020  سبتمبر 21 : في عامر سیدي

  

  بلدیة رئیس
  الغالي سنیا

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 بالسلك    رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
  ،2020 سنة بعنوان عیسى

 مؤرخ ،  عیسى مسجد مرعا سیدي بلدیة رئیسة من قــــــــــــرار  
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  21/09/2020 في 

                                             رئیس تقني رتبة إلى
 عامر سیدي بلدیة لفائدة میةالعمو لإلدارات المشترك التقني بالسلك  

   2020 سنة بعنوان عیسى مسجد

   عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة رئیسة إن

   الدستور على اإلطالع بعد 

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

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

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

2011 ،                                                       
 في المؤرخ 1985 لسنة 579 عدد األمر علــــــى و

 عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 08/04/1985
 04 في المؤرخ 1993 لسنة 04 عدد  باألمر إتمامھ قع و كما

            ،  1993 جانفي

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى 
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك
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 المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمرالحكومي وخاصة   تممتھ
                                        ،2019 دیسمبر 26 في

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و          
                                      المتعلق 2019 مارس 22
      ، بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط   

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و  
 أعضائھا و الحكومــــــــــــــة رئیس بتسمیة لمتعلقا 2020  سبتمبر
 بتاریخ 14 عدد  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
  بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ

 المتعلق .2020  سبتمبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك   رئیس
       .2020 سنة بعنوان عیسى مسجد عامر سیدي

  یلـــي مــا قــــــــرر

 یوم ولفائدتھا  عیسى مسجد عامر سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام  2021  جانفي 21  
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك   رئیس تقني رتبة إلى للترقیة

 2020 سنة بعنوان عیسى مسجد عامر ديسی بلدیة لفائدة  العمومیة
  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثاني الفصـل 

   .2020  دیسمبر 21 یوم الترشحات ختم یقع :  الثالث الفصـل

  2020  سبتمبر 21. : في عامر سیدي

  بلدیة رئیس
  الغالي سنیا

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 20  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري
  ، 2019 سنة بعنوان  عیسى

          

  مؤرخ ،  عیسى مسجد عامر سیدي لدیةب رئیسة من قــــــــــــرار 
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق  21/9/2020في

                                                متصرف رتبة
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة اراتلإلد المشترك  اإلداري بالسلك
   2019 سنة بعنوان  عیسى مسجد عامر

   عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة رئیسة إن

                                      ، الدستور على اإلطاع بعد 
                                                              

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

                                                                
                                                                

 المؤرخ 1983  لسنة 112 عدد القانون علــــــى و              
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في

 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان
   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و     ةاإلداری الصبغة
 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و     

 المؤرخ 1985 لسنة 579 عدد األمر علــــــى و 2011 سبتمبر
 مسجد عامر سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 08/04/1985 في

 في المؤرخ 1993 لسنة 04 عدد  باألمر إتمامھ قع و كما عیسى
            ،  1993 جانفي 04

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

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و
 والترسیم والترقیة اإلنتداب لیاتوآ صیغ بضبط  المتعلق 2019
       ، بالبلدیات

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
 أعضائھا و الحكومــــــــــــــة رئیس بتسمیة المتعلق 2020  سبتمبر

                                                                
 بتاریخ 14 عدد  والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى 

 بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة المتعلق 2019 سبتمبر 18
                 .بالبلدیات والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ

                                                              
 المتعلق .2020  سبتمبر 07 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك     متصرف
       . 2019 سنة بعنوان عیسى مسجد رعام سیدي بلدیة

  یلـــي مــا قــــــــرر

 یوم ولفائدتھا  عیسى مسجد عامر سیدي ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام   2020 دیسمبر 30  
 لإلدارات المشترك  اإلداري بالسلك  متصرف رتبة إلى للترقیة

 2019 سنة بعنوان عیسى مسجد عامر سیدي یةبلد لفائدة العمومیة
 .  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :  الثاني الفصـل

   .2020   نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع :  الثالث الفصـل

  2020  سبتمبر 21. : في عامر سیدي

  

  بلدیة رئیس
  الغالي سنیا
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في خمؤر 2020   لسنة 6 عدد قرار
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس
  عیسى مسجد عامر

 في  مؤرخ ،  مسجدعیسى عامر سیدي بلدیة رئیسة منقرار 
07/09/2020.                       

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق                          
                      رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك                  
   ،  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة

   عیسى مسجد عامر سیدي ةبلدی  رئیسة إن

   الدستور على اإلطالع بعد 

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

                                                                
 1983  لسنة 112 عدد القانون علــــــى و                

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ
 ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولة ألعوان العام

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

2011 ،                                                       
 عدد األمر علــــــى و                                            

 بإحداث المتعلق 08/04/1985 في المؤرخ 1985 لسنة 579
 04 عدد  باألمر إتمامھ قع و كما عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة
            ،  1993 انفيج 04 في المؤرخ 1993 لسنة

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

 وخاصة                                        تممتھ
 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 نةلس 1239 عدد األمرالحكومي

2019                                                         
 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و             

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22
  ، بالبلدیات والترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
 أعضائھا و الحكومــــــــــــــة رئیس بتسمیة المتعلق 2020  سبتمبر

                                                                
                                

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

          

  یلـــي مــا قــــــــرر

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثـاني الفصـل
  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى

 فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھ المشار
 تاریخ يف الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس شرط
  .الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثـالث الفصـل
 األعوان ولفائدة  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة  رئیسة من بقرار

  . سواھم دون عیسى مسجد عامر سیدى بلدیة إلى بالنظر الراجعین

  : القرار ھذا ویضبط

  2020  نوفمبر  20 : ــــرةالمناظــــــــــــ فتح تاریخ -

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  2020  دیسمبر 21 : الترشحـــــات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام 2021  جانفـي 21 : المناظــــرة لجنة إجتماع تاریخ -
  .الموالیة

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصـل
 عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لدى ھمترشح مطالب یودعوا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

 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 لألصل مطابقة نسخ -

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

   ، تأدیبیة  عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت

 دورات  أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -
 األخیرة سنوات (05) للخمس اإلدارة قبل من المنظمة التكوین
  . المناظرة فتح لسنة السابقة
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 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات عشر في نشاط ریرتق -
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي األعمال و األنشطة یتضمن

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

 تاریخ بعد  یسجل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض : 5 الفصـل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة غلق
  . اإلرسال تاریخ معرفة على

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : 6 الفصـل
 ھذه وتتولى  البیئة و المحلیــــــة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم المخول المترشحین قائمة وإقتراح اتالترشح في النظر -
   . المناظرة في المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 7 الفصـل
 للمھام آدائھ عن یعبر  (20) شرینوالع (0)الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشــــح العامة األقدمیة -

   للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو العلمیة  الشھائد -

  اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو  المنظمین والرسكلة التكوین -
   االمناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات ( 05) للخمس

 فتح لسنة السابقة (05) األخیرة سنوات للخمس والمواظبة السیرة -.
  ’ المناظرة

 إلیھ والمشار لمترشحل المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
  .أعاله 7 بالفصل

  . اعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر -

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لحنة تتولى : 9 الفصـل 
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

 المناظرة في نھائیا  الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصـل
 عامر سیدي بلدیة             رئیسة قبل من أعاله إلیھا المشار
  .المناظرة لجنة من تراحوبإق   عیسى مسجد

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصـل

  2020  سبتمبر 07 : في عامر سیدي

  بلدیة رئیس
  الغالي سنیا

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة  رئیس  متصرف

    

  مؤرخ ،  مسجدعیسى عامر سیدي بلدیة رئیسة من قــــــــــــرار
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق07/09/2020 في
 المشترك  اإلداري بالسلكرئبس   متصرف رتبة إلى للترقیة لملفاتبا

   ، عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

    عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة  رئیسة إن

   الدستور على اإلطالع بعد 

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
 علــــــى والمحلیة  الجماعات بمجلة  بإصدار المتعلق 2018

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

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

                                                                
 في المؤرخ 1985 لسنة 579 عدد األمر علــــــى و   

 عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة بإحداث المتعلق 08/04/1985
 04 في المؤرخ 1993 لسنة 04 عدد  باألمر إتمامھ قع و كما

            ،  1993 جانفي

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و  
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
    ، بالبلدیات

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
      العمومیة لإلدارات المشترك
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 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
 أعضائھا و الحكومــــــــــــــة رئیس بتسمیة المتعلق 2020  مبرسبت

                                                                
             

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

          

  یلـــي مــا قــــــــرر

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

   .القرار ھذا ألحكام

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

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

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثـالث لفصـلا
 %35 بنسبة  عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة  رئیسة من بقرار
 فیھم تتوفر الذین المستشارین المتصرفون مجموع من األقل على

 سیدى بلدیة إلى  بالنظر الراجعین و أعاله علیھا المنصوص الشروط
  . سواھم دون عیسى مسجد عامر

  : القرار ھذا ویضبط

  01 : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  2020  نوفمبر 30: الترشحـــــات قائمة غلق تاریخ -

 واألیام  2020  دیسمبر 30. : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -
  .الموالیة

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصـل
 عیسى مسجد عامر سیدي بلدیة لدى مترشحھ مطالب یودعوا

  : التالیة بالوثائق مصحوبة

   ذاتیة سیرة -

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

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

 و األعمال من نسخ اإلقتضاء عند و (.... ،محاضرات الملتقیات
  . المنشورات و البحوث

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

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

   اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  : 6 الفصـل
 و المحلیــــــــة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  .  البیئـــــــــــــــــــــة

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -
  . الغرض

  قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمى التي اإلدارة رئیس یتولى  : 7 الفصـل
 بقتینالسا 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) الصقر بین یتراوح عددت المترشح إلى یسند و
(20)   

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لحنة تتولى : 8 الفصـل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

 المناظرة في نھائیا  الناجحین المترشحین قائمة تضبط : 10 الفصـل
 عامر سیدي بلدیة             رئیسة قبل من أعاله إلیھا المشار
  .المناظرة لجنة من وبإقتراح   عیسى مسجد

  .المحلیة للجماعات رسمیةال بالجریدة القرار ھذا ینشر : 11 الفصـل

        

  2020  سبتمبر 07. : في عامر سیدي

    البلدیــــة  سرئی
  الغالي سنیا   
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------------------  

  المھدیة

  

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

  .2020 سنة بعنوان مباشرة

  قـــــــــــرار

 بفتح یتعلق 17/11/2020 في مؤرخ المھدیة بلدیة رئیسة من
 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان
  .2020 سنة بعنوان

  المھدیة بلدیة رئیسة إن

   الدستور على إطالعھا بعد

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

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

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

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة ـدد89عـ

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

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر وعلى
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  ةاإلداری الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

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

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

 عدد بضبط قالمتعل 03/08/2020 في المؤرخ القرار وعلى
 بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  .2020 سنة

   یلـــي مـــا قـــرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان المھدیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 وفقا وذلك 2020 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   : التالي الجدول لمقتضیات

 عدد إلیھا الترقیة سیتم التي األصناف : ةالثانی الوحدة ضمن-1
  المھني اإلمتحان طریق عن ترقیتھم المراد العملة

   11 : الرابع الصنف•

   15 : الخامس الصنف•

   6 : السادس الصنف•

   4 : السابع الصنف•

 عدد إلیھا الترقیة سیتم التي األصناف : الثالثة الوحدة ضمن-2
  المھني متحاناإل طریق عن ترقیتھم المراد العملة

   3 : الثامن الصنف•

   3 : التاسع الصنف•

  5 : العاشر الصنف•

 25/01/2021 یوم المھنیة اإلمتحانات تجرى : 2 الفصـــل
  الموالیة واألیام

  .25/12/2020 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : 3 الفصـــل

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  

  الدایر ساقیة

  

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق

  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

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

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  الخاص   
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 سبتمبر 02 في المؤرخ 1982 لسنة 1229 عدد األمر وعلى
 مناظرات في بالمشاركة خاصة استثنائیة بأحكام المتعلق 1982
 المؤرخ 1992 لسنة 1551 عدد باألمر المتمم الخارجیة االنتداب

  .1992 اوت 28 في

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
 رئیس      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  ،المحلیة الشؤون وزیر الى الحكومة

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

  وأعضائھا،    

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

  بالبلدیات، والترسیم

 اكتوبر 30 في المؤرخ الدائر ةساقی بلدیة رئیس قرار وعلى 
 باالختبارات  الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020
 العمومیة لإلدارات  المشترك االداري بالسلك متصرف النتداب
   ،2020 سنة بعنوان

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 25 ثنیناال یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : األول الفصل
 باالختبارات الخارجیة المناظرة الموالیة واألیام 2021 جانفي

 المشترك االداري بالسلك ومالیة محاسبة اختصاص متصرف النتداب
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات 

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

 دیسمبر 25 عةالجم یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020  

   في الدائر ساقیة

  بلدیة رئیس 

  الصامت  خالد

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

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 باالختبارات الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق

 اراتلإلد  االعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب
  العمومیة

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن      

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر وعلى
 كیفیة وضبط القصوى السن لتحدید احكام بضبط المتعلق 2006
 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا
 في لالنتداب التكوین مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجیة

   العمومي القطاع

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112عدد باالمر والمنقح العمومیة لالدارات االعالمیة

   2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة راتالمناظ لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة رئیس    

 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد ميالحكو االمر وعلى    
    والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب   

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى   
     الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  وأعضائھا،   

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة رالقرا ھذا یضبط:االول الفصل
 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع رتبة في لالنتداب باالختبارات

  . بالبلدیات العمومیة لإلدارات  االعالمیة

 برامج واضع النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة تفتح:2 الفصل
 للمترشحین العمومیة لإلدارات  االعالمیة وتقنیي محللي بسلك

 معادلة شھادة او االولى للمرحلة الجامعیة الشھادة على ینالمحرز
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 تكوینیة شھادة او(للمعطیات االلیة المعالجة تقنیات اختصاص)
 البالغین المذكور االختصاص في اعاله الیھ المشار بالمستوى منظرة

 االمر احكام وفق تحتسب االكثر على سنة (40) اربعین العمر من
 المشار 2006 افریل 13 في خالمؤر 2006 لسنة 1031 عدد
  .اعاله الیھ

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:3 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة رئیس

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *

 اعاله االیھ المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصل
 ثم للغرض المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل
 الوصول مضمونة رسالة بواسطة وإرسالھا للترشح استمارة سحب

 فتح بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع
 الوثائق یتضمن بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة

  :التالیة

  :مناظرةلل الترشح عند/أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  .وعنوانھ المترشح اسم حمالنی البرید معلوم خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
 في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم شغل طالب
 یةالقانون السن من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات ختم تاریخ

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات قائمة غلق بعد الواردة او المعنیة بالبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مونمض -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

 أشھر ثالثة من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم طبیة  شھادة-5
 المفروضة ةوالذھنی البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت

 مؤسسة قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس
  .للصحة عمومیة

 طریق عن یصل لم ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو السریع البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :6 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 أعاله إلیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف :7 الفصـــــل
 المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار یبتھاترك تضبط فنیة لجنة

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

  ..المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة إقتراح- 

  .والشفاھیة الكتابیة االختبارات سیر على واإلشراف الملفات دراسة- 

  . الجدارة حسب المترشحین ترتیب -

  .قبولھم یمكن لذینا المترشحین قائمة اقتراح-

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :التالیین االختبارین

  االولي القبول اختبار-

  النھائي القبول اختبار-

  :یلي كما االختبارین ھذین اجراء یتم

  :االولي القبول اختبار

  .تقني موضوع حول كتابي اختبار-

  .ساعات 3: المدة-

  .2:الضارب -

 اختیار حسب الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة االختبار ھذ جرىی
  .المترشح

 عن االولي القبول اختبار في الناجحین المترشحین اعالم ویتم -
 بمكان االدارة مقر في االعالن طریق عن او فردیة مكاتیب طریق
  .وتاریخھ النھائي القبول اختبار اجراء

  .القرار لھذا المصاحب لحقبالم التقني االختبار برنامج یضبط

  :الثاني القبول اختبار

 القرار بھذا الملحق لبرنامج من یأخذ موضوع حول شفاھي اختبار -
 طریق عن السؤال اختیار المناظرة،یقع لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ
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 یقسم السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة وفي السحب
  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد

  :یلي كما والضوارب االختبار لھذا المحددة المدة ضبطت

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20    التحضیر*

  دقیقة 20     العرض*

  دقیقة 20     الحوار*

  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

1  

 اختیار حسب الفرنسیة اللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا ویجرى
  .رشحالمت

 كل الى ویسند اثنین مصححین على االختبارات تعرض:9 الفصل
  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد اختبار

  .المسندین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون

 تتم نقاط (4)االربع یفوق العددین بین الفارق كان ان ما صورة وفي
 ویكون ، اخرین اثنین حینمصح قبل من االختبار اصالح اعادة
  .االخیرین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد

 على (6) الستة دون عدد على الحصول عن ینتج :10 الفصل
  .المترشح قبول رفض االولي القبول اختبار في (20)عشرین

 القبول اختبار في الناجحین المترشحین جمیع دعوة تتم:11 الفصل
  .الشفاھي ختباراال الجراء االولي

 یتحصل لم ان نھائیا مترشح أي بقبول التصریح یمكن ال:12 الفصل
 االقل على نقطة (30) الثالثین یساوي النقاط من مجموع على

  .(الكتابي و الشفاھي) االختبارین مجموع الى بالنسبة

 في النقاط من المجموع نفس على اكثر او مترشحین تحصل واذا
  .سنا الكبرھم االولویة تكون االختبارات جمیع

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد او یمكن ال:13 الفصل
 مستند أي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات اجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما

 بصفة ضبطھ تم غش محاولة او غش كل عن ینتج:14 الفصل
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

 من وحرمانھ اجراھا التي االختبارات والغاء االمتحان قاعة من
 اداري امتحان او مناظرة كل في سنوات (05) خمس المشاركةلمدة

  .الحق

  .لذلك المؤھلة السلطة من قرار بمقتضى الحرمان ھذا ویتم

 الى تفطن الذي الممتحن او القیم قبل من مفصل تقریر اعداد ویتم
   .الغش محاولة او الغش

 حسب تفاضلیا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:15 الفصل
 قائمتین وتقترح والشفاھي الكتابي االختبار لمعدل النھائي الحاصل

  .نھائیة بصفة قبولھم یمكن الذین المترشحین في

  :االصلیة القائمة/أ

 حسب المناظرة في ھائیان المقبولین المترشحین اسماء على تتضمن
 المترشح علیھ تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد حدود وفي

  :التكمیلیة القائمة/ب

 عدد من تقدیر اقصى على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم
 ءاالقتضا عند االدارة لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین

  .عملھم بمراكز یلتحقوا لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :16 الفصل
 واضعي النتداب الخارجیة المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

 قبل من العمومیة لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج
  .ةالبلدی رئیس

 واستدعاء االصلیة بالقائمة بالتصریح البلدیة تقوم:17 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق بھا المسجلین

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ

 بان بالتسلیم عاراالش مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة المتخلفین
 (15)عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة یلیةالتكم بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة  بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 18 الفصل

   في الدائر ساقیة

  

  مـلـحق

 اعالمیة مخبر تقني النتداب الخارجیة المناظرة اختبارات برنامج
  .مومیةالع لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  :االولي القبول اختبار /1

  :تطبیقي اختبار*

  الحواسیب ھیكلة -أ 
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 االفتراضیة الذاكرة -الحجم وصغیرة المتوسطة الحواسیب ھیكلة-
  البرمجیات - الثانویة والذاكرة

  : االستغالل نظم-ب

-windows-unix االستغالل انظمة وخصائص انواع- 
windows  

  البرمجة ولغة بطاقیات -ج

  S.G.B.Dالبرمجة االستعمال،لغة البطاقیات،طرق تنظیم-

  :النھائي القبول اختبار/2

  شفاھي اختبار* 

  التونسي االداري التتنظیم-

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 تدابالن باالختبارات الخارجیة المناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق

  العمومیة لإلدارات  االعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على االطالع بعد

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

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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر وعلى   
  السن لتحدید احكام بضبط المتعلق 2006

 من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا كیفیة وضبط القصوى    
 مراحل الى الدخول مناظرات  او الخارجیة المناظرات في المشاركة

   العمومي القطاع في لالنتداب نالتكوی

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد االمر وعلى
 وتقنیي محللي بسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 2009 لسنة 112عدد باالمر والمنقح العمومیة لالدارات االعالمیة

   2009 جانفي 21 في المؤرخ

 مارس 06 في المؤرخ 2007 لسنة 428 عدد االمر وعلى
 الخارجیة المناظرات لضبط العام االطار بضبط المتعلق 2007

 التي التكوین مراحل الى الدخول ومناظرات لالنتداب باالختبارات
  العمومیة، االدارات تنظمھا

 11 في المؤرخ 2016 لسنة 303 عدد الحكومي األمر وعلى    
      صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  المحلیة، الشؤون وزیر الى الحكومة رئیس    

 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى    
    والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة االنتداب   

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى   
     الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  وأعضائھا،   

 نوفمبر 19 في المؤرخ الدائر ساقیة بلدیة رئیس قرار وعلى
 باالختبارات  الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق  2020

 لالدارات االعالمیة وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة

  : یــــــلي مـــــــا قــــــــرر

 25 االثنین یوم ولفائدتھا الدائر ساقیة ببلدیة یفتح : ألولا الفصل
    المناظرة الموالیة واألیام 2021 جانفي

 وتقنیي محللي بسلك برامج واضع النتداب باالختبارات الخارجیة
  ،2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات االعالمیة

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

 دیسمبر 25 الجمعة یوم الترشحات  قائمة ختم یقع:3 الفصل
2020.  

  بلدیة رئیس
  الصامت  خالد

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

  قرقنة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح لقیتع قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
  2020 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة العمومیة

 یتعلق2020 سبتمبر 07 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري
2020  

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف
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------------------  

 یتعلق 2020 سبتمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 المناظرة تنظیم  كیفیة بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 المشرك اإلداري لكبالس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق  2020 سبتمبر 04 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم  كیفیة بضبط

   البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك متصرف

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 المشرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
  2020 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 یتعلق2020 سبتمبر 07 في مؤرخ قرقنة یةبلد رئیس من قرار
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  قرقنة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك
  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

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

 یتعلق 2020 أوت 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المناظرة تنظیم  كیفیة بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
  البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك

 یتعلق  2020 أوت 26 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات اخلیةالد المناظرة تنظیم  كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشرك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
   البلدیات

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 رةالمناظ تنظیم  كیفیة بضبط یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب الخارجیة
  قرقنة بلدیة لفائدة لإلدارة

 یتعلق 2020 جویلیة 13 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 أول معماري مھندس النتداب الخارجیة المناظرة تنظیم  كیفیة بضبط
    ةقرقن بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

  

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

 یتعلق 2020 أوت 27  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 باالختبارات خارجیة مناظرة بفتح یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب
  2020 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة

 بفتح یتعلق 2020 أوت 28 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار
 بسلك أول معماري مھندس النتداب باالختبارات خارجیة مناظرة

  2020 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین

  بلدیة رئیس
  الفقیر المنصف

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

  المحرص

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 الصحة لحفظ الخصوصیة التراتیب لمخالفة اإلداریة الخطایا بضبط

  العامة النظافة و

 المذكور 2020 لسنة 26 عدد البدي القرار ینقح :األول الفصل
  :یلي كما أعاله

 حفظ بتراتیب المتعلقة المخالفات و  الخطایا قیمة حددت :2 الفصل
  :یلي كما للبلدیة الراجعة بالمناطق امةالع النظافة و الصحة

   الخطیة المخالفةمقدار

 433 عدد الحكومي األمر من 2 الفصل علیھا نص التي المخالفات
  2017 أفریل 10 في المؤرخ 2017 لسنة

 بقایا أو طعمة?ا فضالت صب أو ترك أو وضع أو إلقاء -1
 أشیاء أي أو كیاس?ا أو وراق?ا أو العلب أو القواریر أو السجائر

  دینار 40الخاصة، أو العمومیة ماكن?با طبیعتھا كانت مھما أخرى

 تستجیب ? أكیاس أو أوعیة في المنزلیة الفضالت وضع -2
  دینار 40البلدیة، قبل من لھا المحددة للمواصفات

 بأوعیة العمل بھا الجاري التراتیب تحجرھا مواد وضع -3
 أو البلوریة عاتوالمصنو السیارات كسوائل  المنزلیة الفضالت
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 المصنوعات وكل سمنتیة?ا أو الخزفیة أو الخشبیة أو المعدنیة
  دینار 40طبیعتھا، كانت مھما خرى?ا

 قبل من لھا المحددة وقات?ا غیر في المنزلیة الفضالت إخراج -4
  دینار 40البلدیة،

 البلدیة قبل من  الموضوعة  المنزلیة  الفضالت  حاویات تحویل -5
  دینار 40لھا حددالم الموقع من

 أشیاء أي أو المنزلیة الفضالت تفریغ أو ترك أو إلقاء أو وضع -6
  دینار 40لھا، المخصصة الحاویات خارج طبیعتھا كانت مھما أخرى

 لممارسة  المعدة  المحالت  أرصفة  أو  واجھات  تنظیف -7
 والمواد كانت  مھما  المھنیة  أو  الحرفیة  أو  التجاریة  نشطة?ا

 40البلدیة، قبل من لھا المحددة وقات?ا خارج ذلك في تعملةالمس
  دینار

 إلقاء أو  باالسیجة أو بالشرفات  أو بالنوافذ شيء  أي عرض -8
 رائحة منھ تنبعث أو بالمارة، یضر أن شأنھ من منھا شيء أي

  دینار 40العامة، بالصحة مضرة أو مزعجة

 العمومیة النافورات  أو  المیاه  أحواض  أو  الحنفیات  استعمال -9
  دینار 40لھ، أعدت ما غیر في ومحیطھا

 أو المیاه بأحواض شيء أي تفریغ أو ترك أو إلقاء أو وضع -10
  دینار 40ومحیطھا، العمومیة النافورات

  دینار 40العمومیة، ماكن?با غسلھا أو السیارات إصالح -11

 أو رصفة?با المزروعة شجار?ا  تشذیب عملیة مخلفات وضع 12
 المخصصة غیر ماكن?ا في العمومیة بالساحات أو بالطرقات

  دینار 40لھا،

  دینار 40.العمومیة ماكن?با البصاق -13

 433 عدد الحكومي األمر من 3 الفصل علیھا نص التي المخالفات
  2017 أفریل 10 في المؤرخ 2017 لسنة

 المیاه لتصریف الضروریة المعدات صیانة أو تركیز عدم -1
 مطار?ا  میاه  تصریف  أو  نابیب?ا  أو  كالمیازیب المستعملة
  دینار 60.الھواء مكیفات میاه أو السطوح من المنحدرة

 بمختلف  النفایات  نقل  عند  العمومیة  ماكن?ا  تلویث -2
  دینار 60أصنافھا،

  : بسبب فراد?ا راحة إزعاج أو البحر میاه أو الشواطئ تلویث -3

  طبیعتھا، كانت مھما أخرى أشیاء أي أو الجلود أو الصوف غسل ـ

 غیر  ماكن?با  وغیرھا  الفوضویة  والخیام  كشاك?ا  تركیز  ـ
  لذلك، المخصصة

  دینار 60.البحر میاه إلى إدخالھا أو الحیوانات جلب ـ

  دینار 60الحیوانات، بفضالت العمومیة ماكن?ا تلویث -4

 غیرھا أو البناء مواد وضع بسبب مطار?ا میاه سیالن تعطیل -5
 بسبب أو الرصیف على أو عمومیة بطریق المشابھة الحواجز من

 قبل  من  المواد  من  بھا  وضع  ما  رفع  بعد  تنظیفھا  عدم
  دینار 60المختلفة، المؤسسات أو ت?المقاو أو المتساكنین

 الخاصة الخنادق  فروع  جھر  من  المستخرجة الفضالت نقل -6
 من لھا المحددة الصحیة للشروط  بتستجی  ?  وبكیفیة  أوعیة  في
  دینار 60البلدیة، قبل

 المخصصة غیر ماكن?با الحیوانات جثث ترك أو وضع أو إلقاء -7
  دینار 60البلدیة، قبل من لھا

 التجاریة نشطة?ا  لممارسة  المعدة  المحالت  فضالت  إخراج -8
 قبل من لھا المحددة وقات?ا غیر في المھنیة و الحرفیة أو

  دینار 60یة،البلد

 بالحیوانات ن?والجو لھا المحددة المسالك بغیر العربات سیاقة -9
  دینار 60الحضریة، والمنتزھات العمومیة الحدائق داخل

 أو بالطرقات أو رصفة?با المزروعة شجار?ا تشذیب -10
  دینار 60البلدیة، من إذن دون العمومیة بالساحات

 والخاصة البلدیة قبل نم المحددة الصحیة الشروط احترام عدم -11
 بفریق و بالتجھیزات والمتعلقة مھني أو حرفي أو تجاري نشاط بكل

 القیام أثناء والھندام الجسم نظافة و سالمة حیث من العمل
  دینار 60بالعمل،

  دینار 60بالعمارات، المشتركة جزاء?ا وتنظیف صیانة عدم -12

 مرخصال الدواب ومرابط اإلسطبالت وتنظیم صیانة عدم -13
  دینار 60فیھا،

  دینار 60.العمومیة ماكن?با التبول -14

 األماكن و بالفضاءات الواقیة الكمامات بارتداء االلتزام عدم -15
 فیروس انتشار من للحد المستوجبة المدة خالل و المحددة العمومیة

  دینار 60"2كوف سارس"

 كما التالیة الجنح لمرتكبي اإلداریة الخطایا قیمة حددت :3 الفصل
 2016 لسنة 30 عدد القانون من ثالثا -10 الفصل علیھا نص

 لحفظ الخصوصیة التراتیب لمخالفة  05/04/2016 في المؤرخ
  :یلي كما العامة النظافة و الصحة

   الخطیة الجنحةمقدار

 والمتأتیة المنزلیة للفضالت المشابھة للفضالت العشوائي اإللقاء -1
 األنشطة لممارسة المعدة والمحالت والمنشآت المؤسسات من

 تستجیب ال أوعیة في وضعھا أو السیاحیة أو الحرفیة أو التجاریة
 المخصصة غیر األماكن في أو البلدیة قبل من المحددة للمواصفات

  د 500.لھا



  83عــــــدد   2020نوفمبر  27 ––لیة الجريدة الرسمیة للجماعات المح  6886صفحــة 

 جراء من العمومیة الساحات أو الطرقات أو األرصفة تلویث -2
 األنشطة ةلممارس المعدة المحالت من المستعملة المیاه تصریف
  د 300.اإلداریة أو للسكنى المعدة أو الحرفیة أو التجاریة

 وسائل مختلف ھیاكل أو بھا االنتفاع زال معدات أو أثاث ترك -3
 أو العمومیة الحدائق أو بالساحات أو بالطرقات أو باألرصفة النقل

 500.والشواطئ واألودیة المیاه بمجاري أو المبنیة غیر باألراضي
  د

 باألماكن حجمھا كان مھما والحدائق البناء وفضالت األتربة إلقاء -4
  د 500.البلدیة قبل من لھا المخصصة غیر

 في الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت أو الحاویات إتالف -5
  د 500.العمومیة األماكن

 فیھا المتصرف أو مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض تنظیف عدم -6
  د 300.الحال حسب

 المحدد األجل في مالكھا قبل من مبنیة غیر أرض یجتسی عدم -7
 أنھا تبین إذا بالتسییج اإللزامي بالقرار أو البناء رخصة بقرار

  .للفضالت مصبا أصبحت

 الترخیص معالیم المخالف تحمل مع اإللزامي التسییج قرار ویصدر
  د 300.اإللزامي التسییج قرار لتنفیذ الموجبة البناء في

 یتسبب مما السكنیة المحالت داخل تجاریة لغایة اتالحیوان تربیة -8
 اإلضرار أو العموم أو األجوار راحة وإزعاج الحشرات تكاثر في
  .بھم

 وتأثیرھما المستغلة المساحة وأھمیة الحیوانات عدد ذلك في ویراعى
  د 300.البیئي الوضع على

 المحالت داخل الصحیة المركبات وتنظیف وصیانة توفیر عدم -9
 المحددة الصحیة للشروط طبقا الحرفیة أو التجاریة األنشطة سةلممار

 في غلقھا تعمد أو أخرى أغراض في استغاللھا أو البلدیة قبل من
  د 500.المذكورة المحالت مرتادي وجھ

 للعموم المفتوحة بالمحالت الصحیة الشروط احترام عدم -10
 الحالقة وقاعات والحمامات بالنزل المسداة بالخدمات والمتعلقة
  د 500.وغیرھا األفراح وقاعات التمسید و والتجمیل

 المفتوحة المحالت داخل للغرض مھیأة حاویات تخصیص عدم -11
  د 500.وغیرھا والنزل والمطاعم كالمقاھي للعموم

 في أو بوسائل الغذائیة المواد خزن أو بیع أو عرض أو نقل -12
 یقع و  .البلدیة قبل من المحددة الصحیة للشروط تستجیب ال ظروف

  د 1000.البلدیة رئیس من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز اإلذن

 المنتزھات أو الحدائق داخل المزروعة بالمساحات اإلضرار -13
  د 500.الخضراء المناطق أو العمومیة

 المنتزھات أو الحدائق داخل المزروعة المساحات استعمال -14
 غیره أو صناعي أو تجاري اطلنش الخضراء المناطق أو العمومیة

  د 500.المزروعات وإتالف حرق في التسبب أو ترخیص دون

 من المتأتي الضوضاء أو الضجیج من نوع أي إحداث -15
 المنتصبة الحرفیة أو التجاریة األنشطة لممارسة المعدة المحالت

 قاعات من أو للسكنى المعدة المحالت من أو السكنیة بالتجمعات
  د 300.البلدیة قبل من المحددة األوقات رغی في األفراح

  د 300.أنواعھا بمختلف الفضالت حرق -16

 لممارسة المعدة بالمحالت للمداخن الصحیة الشروط توفر عدم -17
 فقدانھا أو وغیرھا والحمامات كالمطاعم الحرفیة أو التجاریة األنشطة

  د  500.بھا خلل وجود أو

 أو صناعیة أنشطة من كریھة روائح انبعاث في التسبب -18
  د 500.غیرھا

  د 300.البالوعات أغطیة إزالة -19

 أو المستعملة المیاه أو الشرب میاه تصریف بقنوات اإلضرار -20
  د 500.األمطار میاه

  د 500.واألودیة المیاه بمجاري الفضالت رمي -21

 الحضریة الجمالیة على للمحافظة الالزمة التدابیر احترام عدم -22
 الفضاءات و والساحات بالشوارع البناء تراتیب و والبیئیة یةوالعمران
  د 500.والخاصة العمومیة

  ارتفاقاتھ و للطرقات العمومي بالملك الفوضوي االنتصاب -23

 رئیس و بالمحرس المالیة قابض و للبلدیة العام الكاتب :4 الفصل
 أعوان و البلدي الحرس مركز رئیس و البلدیة الشرطة مركز

 ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون المحرس ببلدیة البیئیة الشرطة
   .القرار

   ...................... : في المحرس

  بلدیة رئیس                                                 
  شنیور  دمحم
  

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

 2020 نوفمبر 23  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
  األنھج و بالشوارع الزیاتین أشجار غراسة بمنع یتعلق

 و بالشوارع الزیاتین أشجار غراسة باتا منعا یمنع : األول الفصل
  .البلدیة المنطقة داخل األنھج

 لإلجراءات صاحبھا تعرض القرار لھذا مخالفة كل :  2 الفصل
  . الغرض في القانونیة
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 الشرطة مركز رئیس و المحرس لبلدیة العام الكاتب  : 3 الفصل
 فیما كل مكلفون بالمحرس البیئیة الشرطة فریق و بالمحرس البلدیة
   .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ

   : في المحرس

  بلدیة رئیس
  شنیور  دمحم

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

  الجرید حامة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
  تعاون تفاقیةبا

 جمعیة و الجرید حامة بلدیة بین تعاون اتفاقیة على المصادقة
Personne Come Noi النموذجي المشروع اطار في الیطالیة 

 على للمحافظة بیئیة دیمومة حول االقتصادي و االجتماعي للنھوض
  التونسي الغربي بالجنوب مھمشة بواحة تثمینھ و البیولوجي التنوع

  بلدیة رئیس    
  الصولي  بشیر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
  تعاون باتفاقیة

 جمعیة و الجرید حامة بلدیة بین تعاون اتفاقیة على المصادقة
Personne Come Noi النموذجي المشروع اطار في االیطالیة 

 على للمحافظة یةبیئ دیمومة حول االقتصادي و االجتماعي للنھوض
  التونسي الغربي بالجنوب مھمشة بواحة تثمینھ و البیولوجي التنوع

  بلدیة رئیس  
  الصولي  بشیر دمحم

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  تعاون باتفاقیة

 جمعیة و الجرید حامة بلدیة بین تعاون اتفاقیة على المصادقة
Personne Come Noi النموذجي المشروع اطار في االیطالیة 

 على للمحافظة بیئیة دیمومة حول االقتصادي و االحتماعي للنھوض
  التونسي الغربي بالجنوب مھمشة بواحة تثمینھ و البیولوجي التنوع

  بلدیة رئیس   

  الصولي  بشیر دمحم
  
  
  
  
  
  

  

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

 یتعلق 2020 برسبتم 18  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  بقرار

 حامة لبلدیة العمومي المحاسب لدى خاص حساب بفتح یتعلق قرار
 طرف من د.أ 280000 قدرھا ھبة محصول رصد حول الجرید
 مصلحة ذات مشاریع لتمویل مخصصة االیطالیة مثلنا أناس جمعیة
  ابراھیم سیدي حمام ترمیم في تتمثل عامة

  بلدیة رئیس  
  الصولي  بشیر دمحم

  

  


