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  الـجریدة الــرســمیة
  للــجماعــات المــحــلیة

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 باردو
 اإلداري بالسلك رئیس متصرف بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

  ...................................2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة المحلیّة بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك
 اإلداري بالسلك عام متصرف بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار

 ...................................2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة المحلیّة بالجماعات العمومیة لإلدارات المشترك
 االنف حمام

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد رقرا
 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیة
2020...................................................................................................................................... 

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 العمومیة إلداراتبا والتوثیق المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 ............................................................................................................... .األنف حمام بلدیة لفائدة
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 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة ببفتح یتعلق 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك والتوثیق المكتبات أعوان بسلك أوتوثیق مكتبات فظحا رتبة

 .......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15 في مؤرخ لسنة 21 عدد قرار

 .…األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020 لسنة 22 عدد قرار

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

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 .األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى ةللترقی بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 بلدیة لفائدة لعمومیةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 ............................................................................................................................... .األنف حمام
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار

 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
2020. ................................................................................................................................... 

 تستور
 متصرف رتبة في تسمیة بقــــــــرار یتعلق 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

  ........................................................................................................................................رئیس
 ...............أول تقني رتبة إلى ترقیة بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

   الخصباء القلعة
 الى للترقیة اتبالملف داخلیة مناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 ...........................................................................................2019 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة
 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة ةبقرار تركیب یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 .....................................................................الخصبة القلعة بلدیة لفائدة رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
 سلیانة

 ببلدیة العامة والنظافة الصحة حفظ بقرار قیتعل 2020 جویلة 12  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 ........................................................................................................................................سلیانة

 القیروان
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 .................................................................2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة  مومیةالع لإلدارات
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 ..............................................................................2020 سنة بعنوان  القیروان ةبلدی لفائدة  العمومیة
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 ....................................................................................................2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 ....................................................................2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 ..............................................................................2020 سنة بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة
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 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 مبرنوف 19  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
 بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة االستثنائیة الترقیة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

 ................................................................................................................................2020 نة س
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نةلج بتركیبة یتعلق

 ..............................................................................2020 سنة بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 49 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل رتبة إلى للترقیة ملفاتبال الداخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 .............................................................................................2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة

 عیش سیدي
 داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 ......................................................................................................................................بالملفات
 للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  يف مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 ..................................................................................................................................... بالملفات
 ....................الخطط بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 داخلیة لمناظرة اللجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 ...........................................................................................................................ملفاتبال للترقیة
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  باردو

  

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف بتسمیة یتعلق

  2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة المحلیّة بالجماعات العمومیة

 قیتعل 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف بتسمیة

   . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة المحلیّة بالجماعات

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد و       

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -        
       المحلیّة الجماعات لّةبمج المتعلّق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -        
 ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983 دیسمبر
  الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولـة

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

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -        
  . باردو بلدیة بإحداث

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

  . ومیةالعم لإلدارات المشترك اإلداري

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

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -         
 اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل السلك رتب مختلف إلى

 اإلستثنائیة الترقیة بنتائج التصریح جلسة محضر وعلى -        
  المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى

  2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات 

    

  : یلــي ما قرر

 ذكرھم اآلتي المستشارون المتصرفون تسمیة یقع : وحید فصل 
            رئیس متصرف رتبة في 2020 نوفمبر 16 من إبتداء

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك          
   : باردو

  السوسي عادل السید -

        المدوري ریم السیدة -

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف بتسمیة یتعلق

  2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة حلیّةالم بالجماعات العمومیة

 یتعلق 2020 نوفمبر 16 في مؤرخ بـاردو بلدیة رئیـس  من
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف بتسمیة

   . 2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة المحلیّة بالجماعات

  بـاردو بلدیة رئیس إن

  ، دستورال على اإلطالع بعد و       

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى -        
       المحلیّة الجماعات بمجلّة المتعلّق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلـى -        
 ألعوان العام األساسي  النـظام بضبـط المتعلـق 1983 دیسمبر
  الصبغة ذات العمومیة المؤسساتو المحلیة والجماعات الدولـة

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

 المتعلق 1909 ماي 08 في المؤرخ األمر وعلى -        
  . باردو بلدیة بإحداث

 في خالمؤر 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر و -        
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضـبط المتعلق 2020 فیفري 25

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري



  7039صفحـة   2020 ديسمبر 1 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   84عـــــدد 

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

 أوت 03 في المؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى -         
 اإلستثنائیة للترقیة التناظر وكیفیة مقاییس بضبط والمتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك رتب مختلف إلى

 رتبة إلى اإلستثنائیة الترقیة بنتائج التصریح جلسة محضر وعلى -  
  المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  2020 سنة بعنوان باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات 

  : یلــي ما قرر

 من إبتداء ذكره اآلتي الرئیس المتصرف تسمیة یقع : وحید فصل
 المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة في 2020 نوفمبر 17

   : باردو بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  نوار نعبمة السیدة -

  بلدیة رئیس
  التلیلي  منیر

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

  االنف حمام

  

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف
  .2020 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة

 نوفمبر 16 مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من قــــــــرار   
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  .2020 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة

  األنـــــف حمـــام ـــــةبلدی رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد

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

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

 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

 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى
   األنــف امحمـــ بلدیة

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

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى       
 یةوالترق االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات والترسیم

 نوفمبر 16 ...في المؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس قرار وعلى
 بالملفات داخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق..2020

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

 بضبط والمتعلق 2020 جویلیة 26 في خالمؤر القرار وعلى
  األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 دیسمبر 30 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصــــــــــــــل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة ألیاموا 2020
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  .2020 سنة

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

 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصــــــــــــــل
2020.  

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصــــــــــــــل
  .المحلیة للجماعات

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة إلى للترقیة
  .األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة باإلدارات والتوثیق

 نوفمبر 12 في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من    قـــــــرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق2020
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 والتوثیق المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة إلى
  .األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة باإلدارات

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد     

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

 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى  
  األنــف، حمـــام بلدیة

 دیسمبر 6 في المؤرخ 1999 لسنة 2762 عدد األمر وعلى
 المكتبات سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط 1999
   العمومیة، باإلدارات والتوثیق

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

  .بالبلدیات والترسیم

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في المؤرخ القرار وعلى
  .األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى 
2018.  

  : ــــــــــــــــــيیلـــ ما قــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 الفصــــــــل
 باإلدارات  والتوثیق المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــــــــل
 والتوثیق المكتبات أعوان بسلك توثیق أو المكتبات حافظ تبةر إلى

  الموثقون أو المكتبیون أعاله إلیھ المشار العمومیة باإلدارات
 أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم والمتوفر رتبتھم في المترسمون

  الترشحات، ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 أعاله إلیھا المشار بالملفات خلیةالدا المناظرة تفتح :3 الفصــــــــــل
 بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة األنف حمام بلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة الى

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -   

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -    

  لمناظرةا لجنة اجتماع تاریخ -  

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصـــــــــــل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

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

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -      

 العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ -      
 أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس خالل
  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

 أو لملتقیاتا في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -      
 الوحدات في النجاح وشھائد اإلدارة قبل من المنظمة التكوین دورات

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

 بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــــــــــل  
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم تاریخ
  .اإلرسال تاریخ معرفة على دلیال

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصـــــــــــل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 لھم خولالم المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر -  
  المناظرة، في المشاركة الحق

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -  
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -  

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى :7 الفصـــــــــــل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) ینوالعشر (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدتھ المنوطة
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 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصـــــــــــل
  :التالیة للمقاییس طبقا علیھا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة -

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة -

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة الشھائد -

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

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

 7 لبالفص إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -
   .أعاله

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر -

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 ـــــــلالفصــــ
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 عدد حدود وفي علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب

 حسب األولویة تعطى التساوي حالة وفي شغورھا سد المراد الخطط
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم تساوت وإذا الرتبة في األقدمیة

 المناظرة نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــــــــــل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله المشار

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 11  في خمؤر 2020   لسنة 20 عدد قرار
 مكتبات حافظ رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة ببفتح یتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك والتوثیق المكتبات أعوان بسلك أوتوثیق
  2020 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة

 نوفمبر 12 مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من  قــرار
 حافظ رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق.2020
 لإلدارات المشترك والتوثیق المكتبات أعوان بسلك أوتوثیق مكتبات

  .2020 سنة بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  لدستور،ا على االطــــــــالع بعـــــد     

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

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

 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

 المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى        
   األنــف حمـــام بلدیة بإحــداث

 دیسمبر 6 في المؤرخ 1999 لسنة 2762 عدد األمر وعلى      
 المكتبات سلك ألعوان الخاص األساسي النظام بضبط 1999
   العمومیة، باإلدارات والتوثیق

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

  .بالبلدیات والترسیم

 نوفمبر 12في المؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس قرار وعلى      
 للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق2020

 والتوثیق المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات حافظ رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

 بضبط والمتعلق 2020 جویلیة 26 في المؤرخ القرار وعلى
  األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر لىوع
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 2020 دیسمبر 30 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول ـلالفصــ
 حافظ رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام
 لإلدارات المشترك والتوثیق المكتبات أعوان بسلك توثیق أو مكتبات

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

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

  .2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث ــلالفص

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار اھذ ینشر : الرابع ــلالفصــ
  .المحلیة
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  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

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

 اتلإلدار المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى للترقیة
  .األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة

 نوفمبر 16 في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من  ــرارقــ   
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف رتبة إلى
  .األنف حمام ةبلدی لفائدة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد

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

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

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

 بلدیة ــداثبإح المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى
   األنــف حمـــام

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

  .بالبلدیات والترسیم

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

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في المؤرخ القرار وعلى
  .األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 ــلالفصــــــ
 وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــــــــل
 مومیةالع لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  عام متصرف رتبة إلى

 رتبتھم في المترسمون الرؤساء المتصرفون أعاله إلیھ المشار
 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم والمتوفر

  الترشحات، ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصــــــــــل
 من األقل على % 35 بنسبة األنف حمام بلدیة رئیس من بقرار

 المنصوص الشروط فیھم تتوفر الذین الرؤساء المتصرفین مجموع
  .سواھم دون المحلیة الجماعة الى بالنظر والراجعین أعاله علیھا

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -           

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -           

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -           

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 ـــــــلالفصــــ
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

  ذاتیة سیرة -      

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

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

 األعمال من نسخ االقتضاء وعند (......محاظرات ملتقیات،
   .والمنشورات والبحوث

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

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

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصـــــــــــل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : وصبالخص اللجنة ھذه وتتولى

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

 المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -          
  .الغرض في

  قبولھ یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -         
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 المترشح إلیھا ینتمي التي دارةاإل رئیس یتولى :7 الفصـــــــــــل
 السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر تقدیم

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة السابقتین

  العمل، تنظیم -        

  الخدمة، نوعیة -       

  والبحوث، والتأطیر التكوین أعمال -       

  علیھا، تحصلالم والنتائج المنجزة األعمال -       

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصـــــــــــل   
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب

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

  .سنا ألكبرھم األولویة

 المناظرة نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــــــــــل
 لجنة من تراحوباق المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله المشار

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان فاألن حمام بلدیة

 یتعلق2020 نوفمبر 12 مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من ــرارقـ
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  .2020 سنة بعنوان

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد

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

 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

 إحــداثب المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى
   األنــف حمـــام بلدیة

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

 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى       
 والترقیة االنتداب یاتوال صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس 22

  .بالبلدیات والترسیم

 12 ....في المؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس قرار وعلى      
 داخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق..2020 نوفمبر

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

 بضبط والمتعلق 2020 جویلیة 26 في المؤرخ القرار وعلى
  األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 دیسمبر 30 یوم فاألن حمام ببلدیة یفتح : األول الفصــــــــــــــل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .2020 سنة بعنوان

 بثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصــــــــــــــل
  .(03)  خطط

 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث الفصــــــــــــــل
2020.  

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصــــــــــــــل
  .المحلیة للجماعات

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة
  .األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة



  84عــــــدد   2020ديسمبر  1 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   7044صفحــة 

 نوفمبر 16 في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من ـرارقــ 
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق2020

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى
  األنف حمام بلدیة لفائدة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد     

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد قانونال وعلى     
  .المحلیة الجماعات بمجلة والمتعلق 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 صوصالن جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى  
   األنــف حمـــام بلدیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 
 لترقیةوا االنتداب والیات صیغ بضبط والمتعلق 2019 مارس

  .بالبلدیات والترسیم

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

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في المؤرخ القرار وعلى 
  .األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر ىوعل       
  .2018 جوان

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 الفصــــــــل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك متصرف

  .القرار ھذا

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

 رتبتھم في المترسمون المساعدون المتصرفون أعاله إلیھ المشار
 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم والمتوفر

  الترشحات، ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصــــــــــل
 من األقل على % 35 بنسبة األنف حمام بلدیة رئیس من بقرار

 فیھم تتوفر الذین المترسمون المساعدون المتصرفون مجموع

 الجماعة إلى بالنظر والراجعین أعاله علیھا المنصوص الشروط
  .سواھم دون المحلیة

  : القرار ھذا بطویض

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -           

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -           

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -           

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 الفصـــــــــــل
 ئقبالوثا مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

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

  ، ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -      

 العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ -      
 أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس خالل
  تأدیبیة، عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــــــــــل  
 الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة ختم تاریخ
  .اإلرسال تاریخ معرفة على دلیال

 ھاإلی المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصـــــــــــل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -          
  .الغرض في
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  .قبولھم یمكن الذین المترشحین ائمةق اقتراح -         

 یتراوح تقییمي عدد إسناد المباشر الرئیس یتولى :7 الفصـــــــــــل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصـــــــــــل
  :التالیة للمقاییس طبقا علیھا المعروضة فاتالمل

  للمترشح، العامة األقدمیة -

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة -

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة الشھائد -

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

 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس والمواظبة ةالسیر -
  المناظرة،

  .7 بالفصل إلیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 الفصـــــــــــل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروظة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود

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

 المناظرة نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــــــــــل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة یسرئ قبل من أعاله المشار

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
  .األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة إلداراتل

 2020نوفمبر 12 في مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من ـرارقـ  
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  .األنف حمام بلدیة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على االطــــــــالع بعـــــد     

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

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

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

 بإحــداث ـقالمتعل 1899 مارس 09 في المـؤرخ األمر وعلى  
   األنــف حمـــام بلدیة

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

  .بالبلدیات والترسیم

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

 بضبط والمتعلق  2020 جویلیة 26  في المؤرخ القرار وعلى 
  .األنف حمام ببلدیة األعوان مجموع

 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى       
  .2018 جوان

  : یلـــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : 1 الفصــــــــل
 وفقا العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصـــــــــل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة إلى
 رتبتھم في المترسمون المتصرفون أعاله إلیھ المشار مومیةالع

 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (05) خمس فیھم والمتوفر
  الترشحات، ختم تاریخ في

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصــــــــــل
 من قلاأل على % 35 بنسبة األنف حمام بلدیة رئیس من بقرار

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

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -           
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  الترشحات قائمة غلق تاریخ -           

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -           

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :4 ــــــــــلالفصـ
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  : التالیة

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

  ، ینوبھ من أو ارةاإلد رئیس قبل

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

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

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

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

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -      

 العون على المسلطة التأدیبیة العقوبات قرارات من نسخ -      
 أو المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) الخمس خالل
  دیبیة،تأ عقوبة أي من للمترشح اإلداري الملف خلو تثبت شھادة

 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ -      
 الوحدات في النجاح وشھائد االدارة قبل من المنظمة التكوین دورات
 للخمس المستمر التكوین مراحل اطار في علیھا المتحصل القیمیة

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)

 یعده تقدیر أقصى على صفحات عش في نشاط تقریر -      
 السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن المترشح
 ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح لسنة السابقتین

  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :5 الفصـــــــــــل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات قائمة تمخ

  .اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :6 الفصـــــــــــل
  .المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 المخول المترشحین ئمةقا واقتراح الترشحات في النظر -          
  المناظرة، في المشاركة الحق لھم

 المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -          
  .الغرض في

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -         

 یتراوح تقییمي عدد إسناد المباشر الرئیس یتولى :7 الفصـــــــــــل
 المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20) والعشرین (0) الصفر بین

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ بعھدتھ

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصـــــــــــل   
  :التالیة للمقاییس طبقا علیھا المعروضة الملفات

  للمترشح، العامة األقدمیة -

  للمترشح، الرتبة في االقدمیة -

  التعلیمي، المستوى أو العلمیة دالشھائ -

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

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

  .7 بالفصل إلیھ روالمشا المباشر الرئیس طرف من المسند العدد -

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر

 تتالءم أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

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

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : 9 ــــــــــلالفصـ
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروظة الملفات
 وفي علیھا المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب
 عدة أو مترشحان تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود

 في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من لمجموعا نفس على مترشحین
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة

 المناظرة نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصـــــــــــل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله المشار

  .المناظرة

  بلدیة رئیس
  عیاريال  دمحم

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
  .2020 سنة بعنوان األنف حمام

 2020 نوفمبر 16 مؤرخ األنف حمام بلدیة رئیس من   رارقـ
 بالسلك متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
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 بعنوان األنف حمام بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة

  األنـــــف حمـــام بلدیـــــة رئیــــس إن

  الدستور، على الطــــــــالعا بعـــــد     

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

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

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

 بإحــداث المتعلـق 1899 مارس 09 في المـؤرخ عدد األمر وعلى
   األنــف حمـــام بلدیة

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

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

  .بالبلدیات والترسیم

 2020 نوفمبر 16في المؤرخ األنف حمام بلدیة یسرئ قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط والمتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة
  .2020 سنة

 بضبط والمتعلق 2020 جویلیة 26 في المؤرخ القرار وعلى
  األنف حمام ببلدیة عواناأل مجموع

 جوان 26 األنف حمام ببلدیة البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى
2018.  

  : یلـــــــــــــــــــــي ام قــــــــــــــــرر

 دیسمبر 30 یوم األنف حمام ببلدیة یفتح : األول الفصــــــــــــــل
 رتبة إلى یةللترق بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك متصرف
2020.  

 بأربعة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : الثاني الفصــــــــــــــل
  .(04)  خطط

  .2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات قائمة تختم : الثالث ـلالفص

 الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : الرابع الفصــــــــــــــل
  .المحلیة للجماعات

  

  بلدیة رئیس
  العیاري  دمحم

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

  تستور

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
  رئیس متصرف رتبة في تسمیة بقــــــــرار یتعلق

 19 في مؤرخ تستور بلدیة رئیس من قرار بمقتضى قــــــــرار
 ابتداءا مستشار متصرف الغربي علي السید سمي 2020 نوفمبر

 اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة في 2020 نوفمبر 17 من
  تستور بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

  

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

 2020 نوفمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
  أول تقني رتبة لىإ ترقیة بقرار یتعلق

 2020 نوفمبر 16 في مؤرخ تستور بلدیة رئیس من قرار بمقتضى
 أول تقني رتبة إلى  تقني رتبة من الجبالي آمال السیدة ترقیة تمت

 بدایة تستور بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
  2020 نوفمبر 13 من

  بلدیة رئیس
  المانسي  دمحم

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

  الخصباء القلعة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 6  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بقرار

  2019 سنة بعنوان

 أوت 10 في مؤرخ الخصبة القلعة بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 متصرف رتبة ىال   للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك. رئیس
  .2019 سنة بعنوان الخصبة القلعة

  ، الخصبة القلعة بلدیة رئیس إن
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   الدسـتـور، على اإلطــــالع 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
 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

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 2019.03.22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 االمر وعلى
   بالبلدیات الترسیم و الترقیة و االنتداب الیات و صیغ بضبط المتعلق

 بضبط یتعلق 2020 أوت 26 في مؤرخ  البلدیة رئیس قرار لىوع
 االداري السلك رتب مختلف الى للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

   لعمومیة ا لالدارات المشترك

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا الخصبة القلعة ببلدیة یفتح:األول الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف ةرتب إلى للترقیة بالملفات

  .2019 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  .(1) واحدة بـخطة للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

 األیام و 2020.11.30 یوم المناظرة لجنة تجتمع:3 الفصل
  .الموالیة

  2020.10.30یوم الترشحات قائمة غلق یقع:4 الفصل

  بلدیة رئیس
  اويالشیخ  حمزة

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة ةبقرار تركیب

  الخصبة القلعة بلدیة لفائدة رئیس متصرف

 2020.11.03في مؤرخ  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من
 رتبة الى  للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك ااإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .1920 سنة بعنوان الخصبة القلعة بلدیة

   البیئة و المحلیة الشؤون وزیر إن

  ، الخصبة القلعة بلدیة رئیس من باقتراح و

   الدستور على بعداإلطالع

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

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

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

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

  منھ الرابع الفصل خاصة و بالبلدیات الترسیم

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

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى
  بتس المتعلق 2020 سبتمبر

  بلدیة رئیس
  الشیخاوي  حمزة

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

  سلیانة

  

 یتعلق 2020 جویلة 12  يف مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
  سلیانة ببلدیة العامة والنظافة الصحة حفظ بقرار

  سلیانة ببلدیة العامة والنظافة الصحة حفظ قرار

  اطالعھ، بعد سلیانة بلدیة رئیس ان

 بلدیة بإحداث المتعلق 1945 سبتمبر 06 في المؤرخ االمر على
  .سلیانة

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

 2016 افریل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى
 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق

 الراجعة بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 اوت
  .المحلیة للجماعات

 دیسمبر 07 في المؤرخ 1992 لسنة 117 عدد القانون وعلى
  .المستھلك بحمایة المتعلق 1992
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 جویلیة 23 في المؤرخ 1994 لسنة 86 عدد القانون وعلى
 البحري والصید الفالحة منتوجات توزیع بمسالك المتعلق 1994

 07 في المؤرخ 2000 لسنة 18 عدد بالقانون اتمامھ تم كما
  .2000 فیفري

 اكنوبر 22 في المؤرخ 1968 نةلس 328 عدد االمر وعلى
 في المطبقة العامة الصحیة القواعد بضبط المتعلق 1968
  .الشغل لمجلة الخاضعة المؤسسات

 نوفمبر 10 في المؤرخ 1981 لسنة 1459 عدد االمر وعلى
 للحومھا الصحیة والمراقبة المجزرة حیوانات بذبح المتعلق 1981
  .واحشائھا

 مارس 13 في المؤرخ 1991 لسنة 362 عدد االمر وعلى
  .المحیط على المؤثرات بدراسة المتعلق 1991

 جویلیة 23 في المؤرخ 2007 لسنة 1866 عدد االمر وعلى
 الصحة حفظ لتراتیب المخالفات قائمة بضبط المتعلق 2007
  .المحلیة للجماعات بالنظر الراجعة  بالمناطق العامة والنظافة

 20 في المؤرخ والتجارة للمالیة الدولة كاتب السید قرار وعلى
  او للبیع المعدة الغذائیة المواد بوقایة المتعلق 1959 نوفمبر

  .البیع قصد النقل بصدد ھي التي او المعروضة

 1983 اوت 23 في المؤرخ الفالحة وزیر السید قرار وعلى
  .واالغنام االبقار ذبح عملیة بتنظیم المتعلق

 في المؤرخ الغذائیة عاتوالصنا الفالحي االنتاج وزیر قرار وعلى
 المعدة الخشبیة الصنادیق حمل بتحجیر المتعلق 1987 فیفري 17

  .واستعمالھا البحري الصید قوارب متن على االسماك الحتواء

 1994 دیسمبر 13 بتاریخ النموذجي الصحة حفظ قرار وعلى
  .1994 دیسمبر 22 بتاریخ علیھ والمصادق

 المتعلق 1991 ماي 30 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى
 حفظ لتراتیب مخالفات ارتكاب اجل من تسلط التي الخطایا بدفع

  .البلدیة بالمناطق الصحیة والشرطة الصحة

 حول2020 جوان 24 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى
 تضبط :االول الفصل -  الصحة حفظ قرار مشروع على المصادقة

 النحو على سلیانة لبلدیة العامة نظافةوال الصحة حفظ مخالفات خطایا
  :التالي

  بالدینارالمخالفة الخطیة مقدار

 والمتاتیة المنزلیة للفضالت العشوائي االلقاء                 300
 االنشطة لممارسة المعدة والمحالت والمنشات المؤسسات من

 تستجیب ال اوعیة في وضعھا او السیاحیة او الحرفیة او التجاریة
 الغیلر االماكن في او المحلیة الجماعة قبل من المحددة اصفاتللمو

  .لھا مخصصة

 الساحات او الطرقات او االرصفة تلویث                  300
 المعدة المحالت من المستعملة المیاه تصریف جراء من العمومیة
  .االداریة او للسكنى المعدة او الحرفیة او التجاریة االنشطة لممارسة

 االنتفاع زال التي اوالمعدات االثاث ترك                  500
 او بالساحات او اوبالطرقات باالرصفة النقل وسائل مختلف  او  بھا

 و المیاه بمجاري او مبنیة الغیر باالراضي او العمومیة بالحدائق
  .بالشواطئ او االودیة

 حجمھا كان مھما والحدائق البناء وفضالت االتربة إلقاء   500
  .المعنیة المحلیة الجماعة قبل من لھا المخصصة الغیر باالماكن

 الموضوعة للفضالت الحائطیة السالت او الحاویات إتالف 500
   .العمومیة باالماكن

 االجال في مالكھا قبل من مبنیة غیر ارض تنظیف عدم   500
 تبین اذا بالتسییج االلزامي بالقرار او البناء رخصة بقرار المحددة

   .للفضالت مصبا اصبحت انھا

 داخل تجاریة لغایات الحیوانات تربیة                 300
 راحة وازعاج الحشرات تكاثر في یتسبب مما السكنیة المحالت
  .بھم االضرار او العموم او االجوار

 المحالت داخل الصحیة المركبات وصیانة توفیر عدم  300
 المحددة الصحیة للشروط اطبق الحرفیة او التجاریة االنشطة لممارسة

 او اخرى اغراض في استغاللھا او المعنیة المحلیة الجماعة قبل من
  .المذكورة المحالت مرتادي وجھ في غلقھا تعمد

 للعموم المفتوحة بالمحالت الصحیة الشروط احترام عدم   500
 الحالقة وقاعات والحمامات بالنزل المسداة بالخدمات والمتعلقة
  .وغیرھا االفراح وقاعات جمیلوالت والتمسید

 المحالت داخل للغرض مھیاة حاویات تخصیص عدم   300
  .وغیرھا والنزل والمطاعم كالمقاھي للعموم المفتوحة

 في او بوسائل الغذائیة المواد اوخزن عرض او بیع او نقل   500
 الجماعة قبل من المحددة الصحیة للشروط تستجیب ال ظروف
 من بقرار المواد لتلك الفوري بالحجز االذن ویقع المعنیة المحلیة
  .المحلیة الجماعة رئیس

 داخل المزروعة بالمساحات االضرار                 500
 واستعمال الخضراء المناطق او العمومیة المنتزھات او الحدائق

 غیره او صناعي او تجاري نشاط في داخلھا المزروعة المساحات
  .المزروعات اتالف وا حرق في تسبب او ترخیص دون

 الضوضاء او الضجیج من نوع اي احداث                 500
 الحرفیة او التجاریة االنشطة لممارسة المعدة المحالت من المتاتي

 من او للسكنى المعدة المحالت من او السكنیة بالتجمعات المنتصبة
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 المحلیة الجماعة قبل من المحددة االوقات غیر في االفراح قاعات
  .المعنیة

  .انواعھا بجمیع الفضالت حرق  500

 او صناعیة انشطة من كریھة روائح انبعاث في التسبب  500
  .غیرھا

  البالوعات اغطیة ازالة   500

 او المستعملة المیاه او الشرب میاه تصریف بقنوات االضرار 500 
  .االمطار میاه

  .واالودیة المیاه بمجاري الفضالت رمي 500

 الحضریة الجمالیة على للمحافظة الالزمة  التدابیر ماحترا عدم 500
 العمومیة والفضاءات والساحات بالشوارع البناء وتراتیب والعمرانیة
  .والخاصة

  .ممنوع الفوضوي االنتصاب    300

   .لھ السابقة القرارت جمیع القرار ھذا یلغي  :الثاني الفصل -

 العدلیة الضابطة وماموري للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل -
 یخصھ فیما كل مكلفون البلدیة محتسب والقابض  البیئیة للشرطة

  .القرار ھذا بتنفیذ

  .امضائھ تاریخ من القرار بھذا العمل یبدا :الرابع الفصل -

  .2020 جویلیة 13 في سلیانة

  

  بلدیة رئیس   
  الھمامي  الحمید عبد

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

  القیروان

  

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 بالسلك محلل رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي
  .2020 سنة بعنوان

       

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 لفائدة  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل
   .2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع بعد

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

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

 الصبغة ذات العمـومیة والمؤسسات المحلیة العمـومیة اتوالجماع
 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 •
  .القیـــروان

 فیفري 15 في  المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و •
 و محللي بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم و العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي
  2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 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 المنشور على و•
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

  یلــي مــا قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 قاوف  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل

  .القرار ھذا إلحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 واضعو لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل إلى

 سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و  رتبھم في المترسمون البرامج
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح -الثالث لالفص
 بالنظر الراجعین األعوان لفـائدة و المعینة البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون القیروان بلدیة إلى

  : القرار ھذا یضبط و     

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -
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 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب -الرابع الفصل 
 بالوثائق مصحوبة القیروان بلدیة لدى ترشحھم مطـالب یودعوا أن

  :التالیة

 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 ضىمم

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

   المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 الملتقیات و التكوین في المشاركة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -
 (5) الخمس خالل اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین

   المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات

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

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

 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 -

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المناطة

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

  للمترشح العامة االقدمیة -

  للمترشح الرتبة في االقدمیة -

  التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

  األخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة -

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

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

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

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

 التساوي حالة في و علیھا المتحصل عداداأل لمجموع طبقا الجدارة
 اقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

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

  .المناظرة

  للبلدیة الرسمیة بالصفحة القرار ھذا ینشر -عاشرال الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  بلدیة رئیس   
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بالسلك تقني مساعد رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  2020 سنة

         

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

 القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني
   .2020 سنة بعنوان 

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد لقانونا وعلى •
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
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 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 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

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

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

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

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

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

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

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك تقني مساعد بالسلك تقني مساعد
  2020 سنة

  یلــي مــا قــرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 لفائدة  لعمومیةا لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
 مشار قرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة
 الســــــــادة من 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ
:   

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــس?

  عضو : للبلدیــة العــام الكــاتب?

  عضو :وانالقیر بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

  عضو: القیروان بوالیـة رئیس تقنــي : الھمادي منصور?

 : 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 44 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  .2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

                                                                
 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار      
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات لمشتركا التقني بالسلك
   .2020 سنة بعنوان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى •
 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

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

 21 في لمؤرخا 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ
  2009 جانفي

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

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

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
2020.  

  یلــي مــا قــرر

 دیسمبر 30 یوم لفائدتھا و القیروان ببلدیة یفتح : األول الفصل
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

   .2020 سنة بعنوان لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد: الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  دیةبل رئیس   
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

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

       

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

   .2020 سنة بعنوان القیروان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع 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 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•
  .روانالقیـ

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

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

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

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

  یلــي مــا قــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفـات الداخلیة المناظرة تنظم -األول الفصل
 إلحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفت الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن -الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

 بھمرت في المترسمون التقنیون األعوان أعاله إلیھ المشـار المشترك
 الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم والمتوفر

  . الترشحات ختم تاریخ في

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

  . سواھم دون القیروان بلدیة إلى

  : القرار اھذ یضبط و 

  للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ -

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب -الرابع الفصل  
 مصحوبة القیروان بلدیة لدى ترشحھم مطــــــالب یودعوا أن

  :التالیة بالوثائق

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

  . ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة -
 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

   المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 الملتقیات و نالتكوی في المشاركة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -
 (5) الخمس خالل اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین

  المناظرة فتح سنة تسبق التي سنوات

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط -الخامس الفصل
 ھذه تتولى و البیئة و یةالمحل الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله
  :بالخصوص اللجنة

 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-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى -السادس الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20) العشرین و (0) الصفر بین یتراوح
  . لعملھ أدائھ في إتقانھ و بعھدتھ المناطة

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

  للمترشح العامة االقدمیة-

  للمترشح الرتبة في میةاالقد-

  التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

  األخیرة سنوات للخمس المواظبة و السیرة-

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

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى -الثامن الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا إلحكام طبقا المعروضة

 التسـاوي حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
 اقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في االقدمیة حسب األولویة تعطى
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى

 المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط -التاسع الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  للبلدیة الرسمیة بالصفحة القرار ھذا ینشر -العاشر الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  

  بلدیة رئیس
  بودن  انرضو

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 سنة بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك
2020.  

       

                                                             
 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار

 أول تقني رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
  لقیروانا بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك
   .2020 سنة بعنوان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى •
 الدولة ألعوان العام سياألسا 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 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى •
  .القیــــروان
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 أفریل 12 في  المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و •
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي  النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

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

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

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

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح المتعلق
  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات ركالمشت التقني بالسلك

  یلــي مــا قــرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
 لفائدة  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة
 مشار قرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة
   : السـادة من 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ هأعال بالمرجع إلیھ

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیــس?

  عضو : للبلدیـة العــام الكـاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

  عضو: القیروان بوالیة رئیس تقني : الھمادي منصور?

 : العامة اریةاإلد 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 47 عدد قرار
 و عدد بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق
 لفائدة االستثنائیة الترقیة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة
  2020 سنة بعنوان  یروانالق بلدیة

        

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 الترقیة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط

  . 2020 سنة بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة االستثنائیة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد ياألساس 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 بإحداث المتعلق 1987 جوان 2 في المؤرخ األمر وعلى•
  .القیـــــــــــروان

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

  2009 جانفي 21 في المؤرخ

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و •
 التقني بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي صوصالن جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

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

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 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

  یلــي مــا قــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط:وحید فصلال
  :كالتالي القیروان بلدیة لفائدة االستثنائیة الترقیة طریق

  : العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري السلك    

 إلى استجابتھم المتوقع األعوان عدد                  الرتبة       
   المشاركة شروط

 إلى االستثنائیة الترقیة في                                    
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط عدد   02/11/2020 غایة

   االستثنائیة الترقیة

  04         04                   رئیس متصرف

  03       03                مستشار متصرف

     17          17         متصرف

  09       09               متصرف مساعد

  07      07                 ف تصر كاتب

  02             02       ة إدار مستكتب

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

  

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

 2020 نوفمبر 19  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 لجنة بتركیبة یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق

 و محللي بالسلك محلل رتبة إلى  للترقیة فاتبالمل الداخلیة المناظرة
 بعنوان  القیروان بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي
  .2020 سنة

 یتعلق 2020 رنوفمب 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 محلل رتبة إلى  للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة
 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك

   .2020 سنة بعنوان  القیروان

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع بعد

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

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

 الصبغة ذات العمـومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو ھنقحت 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 •
  .القیـــروان

 فیفري 15 في  المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و •
 و محللي بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم و العمومیة لإلدارات میةاإلعال تقنیي
  2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

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

 الصادر 2019 سبتمبر 18 بتاریخ 14 عدد المنشور على و •
  البیئة و المحلیة الشؤون وزیر لسیدا عن

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

 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل رتبة
  .2020 سنة بعنوان

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

 بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل
  2020 سنة

  یلــي مــا قــرر

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب : األول الفصل
  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل رتبة
 قرار بمقتضى المفتوحة و 2020 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة
 من 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ أعاله بالمرجع إلیھ مشار

   : السـادة

  اللجنة رئیس : ینوبھ من أو البلدیة رئیـــس?

  عضو : للبلدیـة العــام الكـاتب?

  عضو :القیروان بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس?

   عضو: القیروان عمر سیدي ببلدیة محلل : عطي خالد?
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 : 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 49 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ بقرار یتعلق

 تقنیي و محللي بالسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 سنة بعنوان القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
2020  

         

 یتعلق 2020 نوفمبر 20 في مؤرخ القیروان بلدیة رئیس من قرار
 محللي بالسلك محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان القیروان بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و
   .2020 سنة

  القیــروان بلدیـة رئیـس ان

  ,الدستور على االطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون علىو•
  .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 العمومیة والمؤسسـات المحلیة العمومیة والجماعات
 وخاصة تممتــھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى داریةاإل

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

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

 فیفري 15 في  المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد األمر على و•
 و محللي بالسلك لخاصا األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم و العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي
  .2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 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 ریخبتا 14 عدد المنشور على و•
  .البیئة و المحلیة الشؤون وزیر السید

 2020 نوفمبر 20 في المؤرخ القیروان بلدیة رئیس قرار على و•
 محلل إلى بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك

2020.  

  یلــي ــام قــرر

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

 بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بالسلك محلل
   .2020 سنة

  01 بــ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد: الثاني الفصل 

  2020 نوفمبر 30 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 نوفمبر 20 : في القیروان

  

  بلدیة رئیس
  بودن  رضوان

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

  عیش سیدي

  

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
  بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق بقرار یتعلق

 2020 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار
 إلى للترقیة  بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك   "مستشار متصرف"رتبة

  .2020 سنة عنوانب عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

     عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

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

  .بالبلدیات

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

 المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة اإلحكام تطبیق بكیفیة والمتعلق 2019 برسبتم 18 في

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب وألیات صیغ بضبط

 سیدي بلدیة رئیس الحاج بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  2018  جوان 27 في المؤرخ عیش

  .عیش سیدي بلدیة إطار قانون وعلى

  .2020 لسنة  عیش سیدي بلدیة میزانیة وعلى

  یلـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــا ــــــــررقــ

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :1 الفصل
 ببلدیة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .القرار ھذا ألحكام وفقا عیش سیدي

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :2 الفصل
 سیدي بلدیة الى بالنظر الراجعون لألعوان مستشار متصرف رتبة
 ھاتھ في األقل على أقدمیة سنوات (5)خمس فیھم والمتوفر عیش
  .الترشحات ختم تاریخ في وذلك الرتبة

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 دون إلیھا بالنظر الراجعین ألعوانا لفائدة و عیش سیدي بلدیة رئیس
  .سواھم

  : القرار ھذا ویضبط

  . واحدة خطة (01) : للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  24/12/2020: الترشحات ختم تاریخ -

  25/12/2020 : المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل
 لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن "مستشار متصرف " رتبة إلى

  : التالیة بالوثائق مصحوبة للبلدیة المركزي الضبط مكتب

 طریق عن یرسل المصاحب األنموذج حسب ترشح مطلب -
  .المناظرة نوع یتضمن اإلداري التسلسل

  .الخدمات في قائمة -

  .ذاتیة سیرة -

  .العمومیة الوظیفة في باألمر المعني انتداب قرار من نسخة -

  .الحالیة الرتبة في باألمر المعني تسمیة قرار من نسخة -

  .باألمر للمعني إداریة حالة ألخر الضابط قرار من نسخة -

 خالل التكوینیة والدورات الملتقیات في المشاركة شھائد من نسخة -
  .2019 و 2018 سنتي

 خالل بھا قام التي لألنشطة المترشح من أعدادي كشف تقریر -
  .السابقتین لسنتینا

  . التأدیبیة العقوبات في شھادة -

 أو الترشحات ختم تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
  .المطلوبة الوثائق كل على یحتوي ال

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة لمناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى البلدیة رئیس من قرار بمقتضى "مستشار" رتبة

  :بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 في تقریر تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي األدارة رئیس یتولى
 فتح لسنة السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة
  : على باإلعتماد المناظرة

  العمل، تنظیم *

  الخدمة، نوعیة *

  والبحوث، والتأطیر التكوین أعمال *

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال *

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

 یتم جلسة بمحضر المترشحین ملفات تقییم مقایس تضبط :6 الفصل
  : یلي كما المناظرة لجنة طرف من إمضائھ

  . للمترشح العامة االقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في االقدمیة-



  7059صفحـة   2020 ديسمبر 1 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   84عـــــدد 

  .للمترشح التعلیمي والمستوى الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو  المنظمین والرسلكة التكوین-
  والمواظبة السیرة"صرفمت" رتبة في التسمیة

  .للمترشح المباشر الرئیس قبل من المسند ألتقییمي العدد-

 الملفات تقیم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولي :7 الفصل
 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا إلحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا المتحصل األعداد مجموع على وباالعتماد الجدارة
 األولویة تعطى األعداد نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم

 المشار المناظرة في المقبولین المترشحین قائمة تضبط :8 الفصل
 لجنة من وباقتراح عیش سیدي بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :9 الفصل

  2020 نوفمبر 17 في عیش سیدي

  بلدیة رئیس  
  الحاج بن  نجیب

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
  بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق

                                              التونسیة الجمھوریة
  المحلیة الشؤون وزارة    2020 نوفمبر 17 :في عیش سیدي 

                             عــــــــــــدد  عیش سیدي والبیئةبلدیة
 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار 

 إلى بالملفات للترقیة داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "مستشار متصرف"رتبة

 بلدیة رئیس إن.2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة
 عدد األساسي القانون الدستوروعلى على االطالع عیشوبعد سیدي
 بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29

 المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى.المحلیة الجماعات
 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان
 خاصةو تتممھ او نقحتھ التى النصوص جمیع وعلى اإلداریة
 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم
 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى.2011

 والترسیم االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22
 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى.بالبلدیات

 لسلكبا الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020 فیفري

 وزیر السید منشور وعلى.العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
 2019 سبتمبر 18 في المؤرخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون

 االنتداب وألیات صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة والمتعلق
 بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى.بالبلدیات والترسیم والترقیة

  جوان 27 في المؤرخ عیش یديس بلدیة رئیس الحاج
 لسنة عیش سیدي لبلدیة اإلطاري القانون وعلى.2018
 قرار وعلى.2020 لسنة عیش سیدي بلدیة میزانیة وعلى.2020

 بالملفات داخلیة مناظرة فتح یتعلق09/10/2020في مؤرخ19عدد
 مؤرخ.20عدد قرار وعلى.مستشار متصرف رتبة الى للترقیة

 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم ةبكیفی یتعلق09/10/2020في
 مؤرخ21عدد قرار وعلى.مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

 شغورھا سد المراد الخطط بضبط یتعلق09/10/2020في
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة بالمناظرة
 تفتح :1 الفصل:یلـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــا قــــــــــرر.مستشار

 الموالیة واألیام 24/11/2020 یوم ولفائدتھا عیش سیدي ببلدیة
 بالسلك "مستشار متصرف" رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 :2 الفصل.2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 واحدةالفصل خطة (01) :بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد
 2020 دیسمبر 24 لـ الموافق الخمیس میو الترشحات ختم یقع :3

                                                                
   نوفمبر 17 :في عیش سیدي  

  بلدیة رئیس   
  الحاج بن  نجیب

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
  الخطط بضبط یتعلق بقرار یتعلق

                                                           

 2020 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار
 بالملفات داخلیة لمناظرة شغورھا سد المراد الخطط بضبط یتعلق

 تركالمش اإلداري بالسلك "مستشار متصرف"رتبة الى للترقیة
  .2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

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

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

  .بالبلدیات الترسیم

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

 06/10/2020 في المؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس قرار وعلى
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  .2020 لسنة عیش سیدي لبلدیة اإلطاري القانون وعلى

  .2020 لسنة عیش سیدي بلدیة میزانیة وعلى

 سیدي بلدیة رئیس جالحا بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  . 2018 جوان 27 في المؤرخ عیش

 مناظرة فتح یتعلق09/10/2020في مؤرخ 19عدد قرار وعلى
  .مستشار متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

 تنظیم بكیفیة یتعلق09/10/2020 في مؤرخ20عدد قرار وعلى
  .مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

  :یلــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــا ــــررقـــــ

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط :وحید فصل
    2020  سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  : التالي النحو على عیش سیدي بلدیة لفائدة 

  :عمومیةال لالدارات المشترك االداري للسلك بالنسبة /1

 بالملفاتطرق الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد
  الرتبة2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط التسدیدعدد

  .باالختبار الترقیة طریق عن - 01%10

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن -%90

  مستشار متصرف 01

               17/11/2020في عیش سیدي

  بلدیة رئیس
  اجالح بن  نجیب

  

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

 2020 نوفمبر 16  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
  بالملفات للترقیة داخلیة لمناظرة اللجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

 2020 أكتوبر 06 في مؤرخ عیش سیدي بلدیة رئیس من قــــــرار
 إلى بالملفات للترقیة داخلیة لمناظرة اللجنة بتركیبة یتعلق
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك "مستشار تصرفم"رتبة

  .2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة العمومیة

  عیش سیدي بلدیة رئیس إن

  الدستور على االطالع وبعد

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

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

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

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

  .بالبلدیات

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

 المؤرخ 14 عدد البیئةو المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 المتعلقة األحكام تطبیق بكیفیة والمتعلق 2019 سبتمبر 18 في

  .بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط

 سیدي بلدیة رئیس الحاج بن نجیب السید تنصیب محضر وعلى
  . 2018 جوان 27 في المؤرخ عیش

  ــــــــــــيیلـــــــــــ مـــــــــــــا قــــــــــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تتركب :1الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  "مستشار متصرف"

  :السادة من والمفتوحة 2020 سنة بعنوان عیش سیدي بلدیة لفائدة

  رئیس بصفة    ( البلدیة رئیس ) الحاج بن نجیب*

 بصفة قفصة بوالیة البلدیة الشؤون دائرة رئیس) بالناصر نبیل*
  عضو

  عضو بصفة زانوش بلدیة)  مستشار متصرف علیاني على*



  7061صفحـة   2020 ديسمبر 1 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   84عـــــدد 

 آخرین أعضاء تعیین اللجنة لرئیس ضاءاالقت عند یمكن :2 الفصل
 أو للجنة الموكلة المھام بمختلف للقیامة وذلك القرار ھذا یشملھم لم

  .المناظرات مجال في لخبرتھم نظرا بھم لالستعانة

                                                             
  2020 نوفمبر17 :في عیش سیدي

  بلدیة رئیس 
  حاجال بن  نجیب

  

  

  

  


