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  الـجریدة الــرســمیة
  للــجماعــات المــحــلیة

  
  

  
 

 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلیة الجماعات
 

 اللیل وادي
 بفتح یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بمقرر یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 .............................................................................رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة
 بضبط یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 ..........................................................رئیس تقني رتبة الي للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة
 بفتح یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 .............المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و8 لألصناف  المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان
 بضبط یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و8 لألصناف  المنتمین العملة إلدماج المھني االمتحان وبرماح تنظیم كیفیة

 ..........................................................................................................................المشترك اإلداري
 بفتح یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 .............................2020 سنة بعنوان مباشرة اعلي صنف إلى صنف من عملة لترقیة مھني وامتحان اختبار
 البطان

 ھدى المستشارة یخص إمضاء تفویض بقرار یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ......................................................................................................................................الملیكي
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 الحمامات
  بالملفات داخلیة  مناظرة فتح بمقرر یتعلق 2020 نوفمبر 18  في خمؤر 2020   لسنة 34 عدد قرار

 ......................................................................................مساعد متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة
 مشارقة بئر

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق ربقرا یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 ...المشارقة بئر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 ...المشارقة بئر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى ترقیةلل بالملفات الداخلیة

 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 جوان 15  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 سنة بعنوان المشارقة بئر بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة
2020...................................................................................................................................... 

 مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 ..بئرالمشارقة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة
 داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 .....بئرالمشارقة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

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

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 سنة بعنوان بئرالمشارقة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

2020..................................................................................................................................... 
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق قرارب یتعلق 2020 جوان 14 في مؤرخ 2020لسنة 8 عدد قرار
 .2020 سنة بعنوان بئرالمشارقة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى

 طوزة
 المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة واإلمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد
 .................................................................................................................................طوزة بلدیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 ...............2020  سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
 ھالل قصر

 المناظرة تنظیم ةكیفی یضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 .................................العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 السوق معالیم استلزام على بالمصادقة یتعلق 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد مداوالت
 ........................................................................................................ .............2021 لسنة الظرفیة
 السوق معالیم إستلزام على بالمصادقة یتعلق 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد مداوالت

 .................................................................................................................2021 لسنة األسبوعیة
 إستلزام معالیم طرح على بالمصادقة یتعلق 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد مداوالت

 ...................................................................2020 لسنة التنظیف معلوم و الظرفیة و األسبوعیة السوق
 المھدیة

 العام للملك الوقتي لإلشغال معلوم بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
  ................................................................................................................المؤسسات بعض قبل من

  السواسي
 یتعلق 2020 فیفري 20 في بقرارمؤرخ یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح
 ...................................................................................................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة
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 یتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 ..................................................................2020 سنة بعنوان  السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
 یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك  مركزي  محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 ...........................................................................................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات یةداخل مناظرة بفتح یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 ....................................................................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  مساعد متصرف
 برنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة في 7 6 و 5 صنف من  العملة جإلدما المھني اإلمتحان
2020...................................................................................................................................... 

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 ريفیف 19  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 ........................................................2020 سنة بعنوان السواسي ببلدیة  تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

  2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 بعنوان السواسي بلدیة لفائدة مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط لقیتع

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة 2020 سنة
2020..................................................................................................................................... 

 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 بعنوان يالسواس بلدیة لفائدة رئیس متصرف برتبة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 ................................................................................................................................2020 سنة
 الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 سنة بعنوان لإلدماج المھنیة اإلمتحانات و بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة یقطر عن شغورھا سد المراد
2020...................................................................................................................................... 

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 ريفیف 19  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار
 .........................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة

 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 ..........2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 في لإلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 ..................................................................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 ............................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة غلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 ........................................2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 السواسي بلدیة لفائدة مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 .....................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 السواسي بلدیة لفائدة مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في بالتمدید یتعلق

 ......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 السواسي بلدیة لفائدة رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في بالتمدید یتعلق

 ......................................................................................................................2020 سنة بعنوان
 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط المتعلق 2020 فیفري 20 في المؤرخ القرار بتنقیح یتعلق
 .......................................السواسي بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق
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 یتعلق2020 برسبتم23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

2020...................................................................................................................................... 
 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد رارق

 ..2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 یتعلق نوفمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في بالتمدید
2020...................................................................................................................................... 

 یتعلق 2020 نوفمبر 25 في بقرارمؤرخ یتعلق 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح آجال في بالتمدید
2020...................................................................................................................................... 

 ھبیرة
 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار

 .........................................................2020 لسنة مستشار متصرف رتبة الي االستثنائیة للترقیة بالملفات
 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار

 لفائدة 2019 سنة بعنوان   إدارة مستكتب خطة لیشغل "ج"صنف وقتي عون خطة في الوقتیین األعوان لترسیم
 ................................................................................................................................ ھبیرة بلدیة
 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار

 سنة بعنوان إدارة مستكتب خطة لیشغل "ج"صنف وقتي عون خطة في الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات
 ...............................................................................................................ھبیرة بلدیة لفائدة 2019

 لفاتبالم الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 لفائدة 2019 سنة بعنوان استقبال عون خطة لیشغل "د"صنف وقتي عون خطة في الوقتیین األعوان لترسیم

 ..................................................................................................................................ھبیرة بلدیة
 الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 2019 سنة بعنوان استقبال عون خطة لیشغل "د"صنف وقتي عون خطة في الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات
 ..........................................................................................................................ھبیرة بلدیة لفائدة
 عن المھني االمتحان لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

 .............................................ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة طریق
 طریق عن المھني االختبار فتح بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار

 ......................................................ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة
 طریق عن المھني االمتحان فتح بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار

 .......................................................ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة
 عن المھني االختبار لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

 ..............................................ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة ریقط
 لترقیة المھني االمتحان لجنة تركیبة بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

 .............................................2020 بعنوان ھبیرة ةبلدی  لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة
 المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 ..............................................................................................................2020 سنة بعنوان بیرةھ

 العملة ترقیة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 .....................................................................2020 بعنوان ھبیرة دیةبل  لفائدة األولى الوحدة باإلختیار

 العملة لترقیة مھني اختبار بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 ....................................................................2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة  األولى الوحدة باإلختیار

 من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 ...........................................................2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف
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  المزمع العملة  عدد بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 ..........................................2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف  من  ترقیتھم

 البرادعة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبطب یتعلق 2020 برسبتم 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ........................................................................................2019 سنة بعنوان مساعد رتبة إلى للترقیة
 بالملفات داخلیة اظرةمن بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 ............................................................................2019 سنة بعنوان مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 .............................................................................2019 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 .............................................................................2019 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة
 صفاقس

 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 ........................................................المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 .....................................................المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في خمؤر 2020   لسنة 43 عدد قرار
 ................................................................المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 بالملفات الداخلیة رةالمناظ فتح بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 .......................................................المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 الدایر ساقیة
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار

 ..............................العمومیة اإلدارات لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب الختباراتبا الخارجیة
 المحرص

 العمرانیة التھیئة أمثلة بمراجعة یتعلق 2020 فیفري 28  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد مداوالت
 ..................................................................................................................الشفار و نقطة لمنطقتي
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  اللیل وادي

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بمقرر

  رئیس تقني رتبة الى للترقیة بالملفات

  مقرر

  یتعلق.  2020اكتوبر 09 في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس من
  رئیس تقني       رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح

  .اللیل وادي بلدیة لفائدة

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
 112 عدد القانون المحلیة،وعلى الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
   نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو   
  ، 2011 سبتمبر 23

 المتعلق 1985 أفریل 04 في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى
  اللیل، وادي بلدیة بإحداث

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ التي وصالنص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239عدد األمر وخاصة تممتھ
  ،2019 دیسمبر

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

  بالبلدیات والترسیم

 خالمؤر 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

 2020اكتوبر 09 في المؤرخ اللیل وادي بلدیة رئیس قرار وعلى 
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

   العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة

  یلي ما قرر

 واألیام 2020دیسمبر 1 یوم اللیل وادي ببلدیة تفتح  :األول الفصل
 بالسلك رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة

   2020 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني

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

  2020نوفمبر 01یوم الترشحات قائمة تختم :ثالثال الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب : الرابع الفصل

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار
  رئیس تقني رتبة الي للترقیة بالملفات یةالداخل

  مقرر 

 یتعلق.2020 اكتوبر 09 في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس من
 تقني رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ضبط
   العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   ستور،الد على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
 112 عدد القانون المحلیة،وعلى الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
   نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو   
  ، 2011 سبتمبر 23

 المتعلق 1985 أفریل 04 في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى
  اللیل، وادي بلدیة بإحداث
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 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد االمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص ياألساس النظام بضبط المتعلق 1999
 او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239عدد االمر وخاصة تممتھ
  ،2019 دیسمبر

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

  لدیاتبالب والترسیم

 المؤرخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات والترسیم والترقیة

  یلي ما قرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا ، العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس

  .المقرر

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

 فبھم والمتوفر رتبھم في المترسمون األول التقنیون أعاله إلیھ المشار
 في الرتبة ھذه في األقل على اقدمیة سنوات (05) اقدمیة شرط
  الترشحات، ختم تاریخ

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

  القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  لترشحاتا قائمة غلق  تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :الرابع الفصل
 اللیل وادي ببلدیة الضبط مكتب لدي ترشحھم مطالب یودعوا

  :التالیة بالوثائق مصحوبة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا مقا التي االقتضاء عند
  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل

  العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -

 الرتبة في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-
  الحالیة

  باألمر للمعني إداریة حالة أخر قرار من لألصل مطابقة  نسخة-

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 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

 المترشح یعده تقدیر أقصى على صفحات 10 في نشاط تقریر-
 لسنة السابقتین السنتین خالل بھا قام التي واألعمال األنشطة یتضمن

 التقریر ھذا ویكون وتحسینھا تطویرھا ومقترحات المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا

 تاریخ بعد یسجل  ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات ختم

  .اإلیداع تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة جنةل تركیبة تضبط : السادس الفصل
 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص

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

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقیم -
  الغرض

  قبولھم یمكن الذین للمترشحین قائمة حاقتر -

 تقییمي عدد إسناد المباشرللمترشح الرئیس یتولى : السابع الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبر (20)والعشرین (0)صفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ بعھدنھ المنوطة

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

  للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  التعلیمي المستوى أو العلمیة الشھائد-

 اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والرسكلة التكوین-
  المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05) للخمس
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 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (05)لخمسل والموظبة السیرة-
  .المناظرة

 7بالفصل الیھ والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند العدد-
  أعاله

  .أعاله 4 بالفصل الیھ المشار النشاط تقریر-

 تتالءم اخرى  مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن
 ییسبالمقا الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

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

 تقییم اعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : التاسع الفصل
 وترتیب القرار ھذا لألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 لمتحصلا االعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
  .المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا مشارال

 للجماعات الرسمیة بالجرید القرار ھذا ینشر : عشر الحادي الفصل
  المحلیة

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 الدماج مھني امتحان بفتح تعلقی اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار
 بالسلك تصرف كاتب رتبة في 9و8 لالصناف المنتمین العملة

  المشترك االداري

  مقرر

  یتعلق...9/10/2020 في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس من
 في 9و  8  لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان  بفتح
 العمومیة داراتلإل المشترك اإلداري بالسلك تصرف  كاتب رتبة
  اللیل وادي بلدیة لفائدة

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى
 112 عدد القانون المحلیة،وعلى الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
   نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو   
  ، 2011 سبتمبر 23

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج روطش بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

 المتعلق 1998 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 وعلى
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

 األمر وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة
  ، 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لستة 2509 عدد األمر ليوع
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المؤرخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 االنتداب لیاتوا صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة

 مارس 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط یتعلق 2019
  بالبلدیات،

  9/10/2020 في مؤرخ  اللیل وادي بلدیة رئیس مقرر وعلى 
 العملة إلدماج مھنيال االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق

 اإلداري بالسلك تصرف  كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین
  اللیل وادي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  یلي ما قرر

 2020دیسمبر 02 یوم اللیل وادي ببلدیة یفتح  :األول الفصل
 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج مھني امتحان الموالیة واألیام

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف  كاتب رتبة في 9و
  اللیل وادي بلدیة لفائدة العمومیة

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

  2020نوفمبر 02یوم الترشحات قائمة تختم :الثالث الفصل

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف العام الكاتب : الرابع الفصل

  دیةبل رئیس
  اللوح رضا
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 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 وبرماج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار

 رتبة في 9و8 لالصناف المنتمین العملة الدماج المھني االمتحان
  المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب

 في مؤرخ  اللیل وادي ةبلدی رئیس من مقرر
 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة بضبط  یتعلق...9/10/2020

  كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني
  بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  اللیل وادي

  اللیل وادي بلدیة رئیس إن

   الدستور، على  اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون علىو
 112 عدد القانون المحلیة،وعلى الجماعات بمجلة المتعلق  2018

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة
 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي
   نقحتھ التي النصوص عجمی وعلى اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة  تممتھ أو   
  ، 2011 سبتمبر 23

 أكتوبر 05 في المؤرخ 1985 لسنة 1216 عدد األمر وعلى
 إطارات ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط والمتعلق 1985

  الموظفین،

 المتعلق 1998 افریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 وعلى
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط

 األمر وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة
  ، 2012 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362عدد

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لستة 2509 عدد األمر وعلي
 الدولة ملةع بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  اإلداریة، الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المؤرخ 14عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید منشور وعلى
 االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019سبتمبر 18 في

  بالبلدیات، والترسیم والترقیة

 سمار 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى
 والترسیم والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط یتعلق 2019
  بالبلدیات،

  یلي ما قرر

 االمتحان وبرنامج تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط  األول الفصل
 كاتب رتبة في 9و 8 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .اللیل وادي

 في لإلدماج المھني االمتحان في یشارك أن یمكن- :الثاني الفصل
   المترسمون العملة تصرف كاتب رتبة

  األقل، على الثامن بالصنف والمرتبون-

 المدنیة الخدمة في سنوات (05) خمس  األقل على قضوا والذین-
  الترشحات ختم تاریخ عند الفعلیة

 السادسة السنة وأتموا االبتدائي مالتعلی مرحلة بنجاح تابعوا والذین-
   الثانوي التعلیم من األقل علي

 الثالثة السنة وأتموا األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-
  الثانوي التعلیم من األقل على

  أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-

 من بقرار أعاله إلیھ ارالمش المھني االمتحان یفتح : الثالث الفصل
 اللیل وادي بلدیة إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة البلدیة رئیس

  سواھم دون

  : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  االختبارات إجراء تاریخ-

 روزی  من بقرار المھني االمتحان لجنة تركیبة تضبط :الرابع الفصل
  والبیئة المحلیة الشؤون

 المشار المھني لالمتحان المترشحین على یجب : الخامس الفصل
 اللیل وادي بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا ان اعاله الیھ

  :التالیة بالوثائق مصحوبة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-
 من ممضى التلخیص ھذا كونوی المترشح بھا قام التي االقتضاء عند
  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل

  العمومیة الوظیفة في االنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

  صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 تاریخ بعد یسجل  ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :السادس الفصل
 على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترشحات ختم

  .اإلیداع تاریخ معرفة

 المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :السابع الفصل
 وباقتراح  البلدیة رئیس قبل من نھائیة  بصفة المھني االمتحان في
  .المناظرة لجنة من
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  :التالیة االختبارات على المھني االمتحان یشتمل   : الثامن الفصل

  الدولة لألعوان المھنیة الحیاة حول العامة فةالثقا في اختبار-1

  :إما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار-2

  الموظفین في بالتصرف -      

  العتاد في بالتصرف أو-      

  المالي بالتصرف أو-      

  المصاحب بالملحق االختبارات برنامج ضبط

  :كاألتي مفصلة اختبار لكل المحددة والضوارب المدة

  الضارب     المدة             االختبار نوعیة

  01          العامةساعتان الثقافة في اختبار

  :إما یتعلق المترشح اختبار حسب تطبیقي اختبار

  الموظفین في بالتصرف-

  العتاد في بالتصرف أو-

  01   المالیساعتان بالتصرف أو-

 باللغة أو  العربیة باللغة سواء االختبارات تجرى : التاسع الفصل
  المترشح اختیار حسب الفرنسیة

 إلى ویسند اثنین مصححین على االختباران یعرض :العاشر الفصل
 (0)         الصفر بین یتراوح مرقم عدد اختبار كل

 الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد ویكون (20)والعشرین
  الممنوحین للعددین

 یتم نقاط (04) األربع فوقی الممنوحین العددین بین الفارق كان وإذا
 العدد ویكون اخرین اثنین مصححین قبل من االختبار إصالح إعادة

  األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل مساویا النھائي

 على (06)الستة دون عدد كل عن ینتج  :عشر الحادي الفصل
  صاحبھ رفض (20) العشرین

 مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح الیمكن :عشر الثاني الفصل
 على نقطة (20)بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز لم إن

  .االختبارات لمجموع بالنسبة األقل

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فان
 ھذه تساوت فإذا الصنف، في ألقدمھم األولویة تكون االختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن الیمكن :عشر الثالث الفصل
 اي وال مذكرات وال نشریات وال كتب ال االختبارات إجراء مدة

  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما مستند

 ضبطھ تم غش محاولة أو غش كل عن ینتج:عشر االرابع الفصل 
 المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة بصفة
 من وحرمانھ أجراھا التي االختبارات وإلغاء االمتحان قاعة من حاال

 امتحان أو مناظرة كل في سنوات (05) خمس لمدة المشاركة
 وباقتراح البلدیة رئیس من قرار بمقتضى التحجیر ویقع الحق إداري

 الممتحن أو القیم من مفصل تقریر إعداد ویقع االمتحان لجنة من
  الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي

 نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط:عشر الخامس الفصل
  المناظرة لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من

 للجماعات الرسمیة بالجرید القرار ھذا ینشر :عشر السادس الفصل
  المحلیة

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 مھني وامتحان اختبار بفتح یتعلق اللیل وادي بلدیة رئیس من بقرار
  2020 سنة بعنوان مباشرة اعلى صنف الى صنف من عملة لترقیة

 في مؤرخ اللیل وادي بلدیة رئیس من  قــــــــــــرار
 من عملة  لترقیة مھني حانامت و اختبار بفتح  یتعلق9/10/2020

  .2020 سنة بعنوان مباشرة  أعلى صنف إلى صنف

  اطالعھ ،بعد اللیل وادي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي  القانون على *
  .  المحلیة الجماعات مجلة بإصدار والمتعلق 2018 ماي

 تعلقالم 1985 أفریل  04في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى  *
  .اللیل وادي بلدیة بإحداث

 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 القانون خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .  2011 سبتمبر23 في المؤرخ 2011 لسنة89

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

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى *
 عملة سلك أصناف درجات بین المطابقة بضبط لمتعلقا 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة
  .التأجیر ومستویات اإلداریة
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 بضبـــط المتعـــلق 2014 فیفري  24 في المؤرخ المقرر وعلى *
 النتداب المھنیة االمتحانات و  االختبـارات وبرنــــــامج نـظام

  .المحلیة الجماعات ملةع وترقیة

 المتضمن2014 فیفري24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى *
 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة المدونة

   .والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

  یلـــــــــــــــــــــي ما قّرر

 لترقیة مھني امتحان و اختبار اللیل وادي ببلدیة یفتح :األول الفصل
 لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  : التالي الجدول

  : األولى الوحدة ضمن

 ترقیتھم المراد العملة عدد  إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
   باالختیار

  01                                    الثاني الصنف

  04                                        الثالث الصنف

  : الثانیة الوحدة ضمن

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد    إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

  03              الرابع الصنف

  05                            الخامس الصنف

  04                                    السادس الصنف

  02                              بعالسا الصنف

  : الثالثة الوحدة ضمن

 عن ترقیتھم المراد العملة عدد    إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف
  مھني امتحان طریق

                                                   التاسع الصنف
               01  

 2020 دیسمبر 08  ومی المھنیة االمتحانات تجرى:الثاني الفصل
  . الموالیة واألیام

  2020 نوفمبر 09  یوم  الترشحات قائمة ختم یقع:الثالث الفصل

  

  بلدیة رئیس
  اللوح رضا

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

  البطان

  

 یتعلق 2020 جویلة 21  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  الملیكي ھدى المستشارة یخص إمضاء تفویض بقرار

  اإلطالع، بعد بطانال بلدیة رئیس إن

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
  .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  .المحلیة الجماعات مجلة وعلى ?

 1957 أوت غرة في المؤرخ 1957 لسنة 3 عدد قانونال على و?
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المدنیة الحالة بتنظیم المتعلق

   .تممتھ

 أوت غرة في المؤرخ 1994 لسنة 103 عدد القانون وعلى?
 النسخ بمطابقة واالشھاد باإلمضاء التعریف بتنظیم یتعلق 1994

  . لألصل

 المتعلق 1991 ماي 25 في المؤرخ 819 عدد األمر وعلى?
  .البطان بلدیة باحداث

 19 بتاریخ بالبطان البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى?
  .2020 فیفري

  یلـــــي ما قـــــــــرر    

 الملیكي ھدى السیدة إلى البطان بلدیة رئیس فّوض : األول الفصل
  :التالیة الوثائق إمضاء حق

   .المدنیة الحالة وثائق-

  .لألصل المطابقة والنسخ باإلمضاء التعریف وثائق-

 إمضائھ تاریخ من بدایة القرار بھذا العمل یجري : 2 الفصل
  .علیھ اإلشراف سلطة ومصادقة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب : 3 الفصل

  اإلمضاء نموذج

  الفرنسیة العربیةباللغة باللغة

  ...................: في البطان

         

  بلدیة رئیس
  المدیوني  واصف
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  الحمامات

  

 2020 نوفمبر 18  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
 إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات داخلیة  مناظرة فتح بمقرر یتعلق
  مساعد متصرف رتبة

 لفتح 2020 توفمبر 19 في مؤرخ الحمامات بلدیة رئیس  مقرر
 متصرف رتبة إلى  االستثنائیة للترقیة  بالملفات لیةداخ  مناظرة
 سنة بعنوان  الحمامات بلدیة لفائدة  المشترك اإلداري بالسلك مساعد

2020  

  بلدیة رئیس
  مراد معز 

  

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

  مشارقة بئر

  

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةالمن تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
  بئرالمشارقة بلدیة

  بئرالمشارقة بلدیة رئیس 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 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 مبرسبت 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .منھ الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات والترسیم

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

  : یلـي مــا قـــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظم : األول الفصل   
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .القرار

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

 أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم يف المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

   : القرار اھذ ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -     

   .الترشحات قائمة غلق تاریخ -     

   .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -     

       

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

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدّعم فّصلم 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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -     

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس
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 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوینیة الدورات

  .تقني

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل یختار ویكون الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -     

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ ھوانضباط بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

  .والمواظبة السیرة -

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحّصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب

 النقاط نم المجموع نفس على مترشحین عدّة أو مترشحان تحّصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  .سنّا ألكبرھم األولویة

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

  .المناظرة

 العمومیة للجماعات الرسمیة لجریدةبا القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .المحلیة

                        

  بلدیة رئیس
  الھمادي  حسین

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
  بئرالمشارقة بلدیة

  بئرالمشارقة بلدیة رئیس 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 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

 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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة نتداباإل وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .منھ الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات والترسیم

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

  : یلـي مــا قـــّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك نيالتق بالسلك أول

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

 أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في رتبةال ھذه في األقل على

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

   : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -     

   .الترشحات ئمةقا غلق تاریخ -     

   .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -     

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

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدّعم مفّصل تلخیص -      
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا امق التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -     

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة سخن  -     
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوینیة الدورات

  .تقني

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

  .اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة یبةترك تضبط : 5 الفصل
  .المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -     

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

  .اظبةوالمو السیرة -

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 تقییم أعاله اإلیھ المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحّصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدّة أو مترشحان تحّصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  .سنّا ألكبرھم ولویةاأل

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

  .المناظرة

 العمومیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  الھمادي  حسین

------------------  
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 یتعلق 2020 جوان 15  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

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

  بئرالمشارقة بلدیة رئیس إن

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

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
 أو نقحتھ تيال النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .منھ الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات والترسیم

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

  : یلـي مــا قـــّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

  .القرار

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

 أقدمیة سنوات (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

   : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -     

   .الترشحات قائمة غلق تاریخ -     

   .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -     

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

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدّعم مفّصل 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 صللأل مطابقة نسخة  -     
  .العمومیة

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -     

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوینیة الدورات

  .تقني

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

  .اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص للجنةا ھذه وتتولى

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

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -     

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -
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  .للمترشح الرتبة في یةاألقدم -

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

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

  .والمواظبة السیرة -

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحّصل األعداد مجموع على تمادباإلع الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدّة أو مترشحان تحّصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  .سنّا ألكبرھم األولویة

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

  .المناظرة

 العمومیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  الھمادي  حسین

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
  .بئرالمشارقة بلدیة

  بئرالمشارقة بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .یةالمحل 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

 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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 22 في المؤرخ 2019 نةلس 291 عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .منھ الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات والترسیم

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

  : یلـي مــا قـــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن تنظم : األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

  .القرار ھذا

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 األعوان العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة

 (5) خمس شرط فیھم والمتوفر رتبھم في ونالمترسم التقنیون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

   : القرار ھذا طویضب

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -     

   .الترشحات قائمة غلق تاریخ -     

   .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -     

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

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدّعم مفّصل صتلخی -      
 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

 الرتبة في ترشحالم تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة -   
  .الحالیة
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 إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة  -  
  .باألمر للمعني

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -     

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوینیة الدورات

  .تقني

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

  .اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -     

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة -

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص وأ المنظمین والملتقیات التكوین -
  .تقني عون رتبة في التسمیة منذ

  .والمواظبة السیرة -

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل إلى ویسند
 لجنة أعضاء بلق من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحّصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدّة أو مترشحان تحّصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  .سنّا ألكبرھم األولویة

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

  .المناظرة

 العمومیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  الھمادي  حسین

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیة بضبط بقراریتعلق

 ةالعمومی لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة
  .بئرالمشارقة بلدیة لفائدة

   بئرالمشارقة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في 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

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

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020
  .العمومیة لإلدارات المشترك
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 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى
  .اوأعضائھ الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  : یلـي مــا قـــّرر

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظم : األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

  .القرار

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : 2 الفصل
 أعاله إلیھ المشار كالمشتر اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 شرط فیھم والمتوفر رتبھم في المترسمون والراقنون اإلدارة مستكتبو
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) خمس

  .الترشحات

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل
 إلى بالنظر الراجعین ناألعوا ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من

  .سواھم دون المحلیة الجماعة

   : القرار ھذا ویضبط

  .للتناظر المعروضة الخطط عدد -     

   .الترشحات قائمة غلق تاریخ -     

   .المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -     

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

 المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدّعم مفّصل تلخیص -      
 التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند والعسكریة

  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضى

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

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

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

  .العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة  -      

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

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5) الخمس

 أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ  -     
 رتبة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوینیة الدورات
  .اقنر أو إدارة مستكتب

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

  .اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

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

 في المحدّدة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم -     
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -     

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : 6 الفصل
 للمھام أدائھ عن یعبّر (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 7 الفصل
  : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

  .للمترشح العامة األقدمیة -

  .شحللمتر الرتبة في األقدمیة -

  .للمترشح التعلیمي المستوى أو الشھائد -

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین -
  .راقن أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة منذ

  .والمواظبة السیرة -

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

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عدد مقیاس كل لىإ ویسند
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط (20)
  .المناظرة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولى : 8 الفصل
 المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات
 وإذا علیھا المتحّصل األعداد مجموع على ادباإلعتم الجدارة حسب

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدّة أو مترشحان تحّصل
 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  .سنّا ألكبرھم األولویة

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : 9 الفصل
 لجنة من وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من الهأع إلیھا المشار

  .المناظرة
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 العمومیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر : 10 الفصل
  .المحلیة

  بلدیة رئیس
  الھمادي  حسین

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقیة الملفاتب داخلیة مناظرة بفتح بقراریتعلق

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

   

  بئرالمشارقة بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد

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

 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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 ددع الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .منھ الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات والترسیم

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

  : یلـي مــا قـــّرر

 بالملفات داخلیة مناظرة بئرالمشارقة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

.  

 أول تقني رتبة في للتناظر المعروضة الخطط عدد حدّد : 2 الفصل
  .(01) واحدة بخطة المشترك التقني بالسلك

   . 2020 بردیسم 18 یوم الترشحات قائمة تختم : 3 الفصل

 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى : 4 الفصل
 جانفي 19 یوم العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول

   . الموالیة واألیام 2021

  بلدیة رئیس 
  الھمادي  حسین

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق اربقر

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

   بئرالمشارقة، بلدیة رئیس إن

  الدستور على اإلطالع بعد 

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

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

 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

 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممتھ
  .2019 دیسمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .منھ الرابع الفصل وخاصة بالبلدیات والترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى 
  .ھاوأعضائ الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  : یلـي مــا قـــّرر

 بالملفات داخلیة مناظرة بئرالمشارقة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

  . العمومیة

 مساعد رتبة في للتناظر المعروضة الخطط عدد حدّد : 2 الفصل
  .(01) واحدة بخطة المشترك التقني بالسلك تقني

  . 2020 دیسمبر 18 یوم الترشحات قائمة تختم : 3 لفصلا
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 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى : 4 الفصل
 19 یوم العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد
   . الموالیة واألیام 2021 جانفي

     
  بلدیة رئیس  

  الھمادي  حسین

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

 یتعلق 2020 جوان 14  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان بئرالمشارقة

   بئرالمشارقة، بلدیة رئیس إن

  الدستور، على اإلطالع بعد

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد 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

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

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

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

  : یلـي مــا قـــّرر

 بالملفات داخلیة مناظرة بئرالمشارقة ببلدیة تفتح : األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة

  . العمومیة

 كاتب رتبة في للتناظر المعروضة الخطط عدد حدّد : 2 الفصل
  .(01) واحدة بخطة المشترك اإلداري بالسلك تصرف

   . 2020 دیسمبر 18 یوم الترشحات قائمة تختم : 3 الفصل

 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى : 4 الفصل
 جانفي 19 یوم العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

   . الموالیة واألیام 2021

  بلدیة رئیس 
  الھمادي  حسین

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

  طوزة

 یتعلق 2020 نوفمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 عن رھاشغو سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق بقرار
 المھنیة واإلمتحانات بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  طوزة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان لإلدماج

 2020 نوفمبر 09 في  مؤرخ  طوزة بلدیة رئیس من قــــــــــــرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق

 لإلدماج المھنیة واالمتحانات تبالملفا للترقیة الداخلیة المناظرة
   طوزة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

   طوزة  بلدیة رئیس ان

            ، الدستور على اإلطالع بعد 

 لسنة 29 عدد المحلیة الجماعات لمجلة األساسي القانون وعلى 
 الرسمي بالرائد والصادر 2018 ماي 09 في المؤرخ  2018
        ، 2018 ماي 15 في التونسیة للجمھوریة

 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
 المرسوم خاصة و   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و

   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 ةلسن 89 عدد

 في المؤرخ 1966 لسنة 172 عدد األمر وعلى    
  ، طوزة بلدیة بإحداث المتعلق 25/4/1966

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

       العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر علــــــى و
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019
                          منھ، الرابع الفصل منھ وخاصة بالبلدیات

                     

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى 
 عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات                    تعلقالم 2012

     .الملفات طریق

 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

  :یلـــي مــا ــررقــــــ 
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 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصـل
 المشترك االداري بالسلك بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 النحو على طوزة بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان العمومیة لالدارات
  : التالي

   رئیس متصرف : الرتبة -

  01 : 2020 لسنة ھاشغور سد المراد الخطط عدد -

  بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن %90 * : التسدید طرق -

  باإلختیار الترقیة طریق عن 10% *   

   01 : بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط عدد -

  

  بلدیة رئیس
  الفرجاني  فؤاد

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري بالسلك  رئیس

2020  

  09/11/2020 في  مؤرخ  طوزة بلدیة رئیس من

  رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات  ركالمشت اإلداري بالسلك 

  . طوزة بلدیة رئیس إن

           ، الدستور على اإلطالع بعد 

 لسنة 29 عدد المحلیة الجماعات لمجلة األساسي القانون وعلى  
 الرسمي بالرائد والصادر  2018 ماي 09 في المؤرخ  2018
         ، 2018 ماي 15 في التونسیة للجمھوریة

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

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
 عدد المرسوم وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 25/4/1966 في المؤرخ 1966 لسنة 172 عدد األمر وعلى
  ، طوزة بلدیة بإحداث المتعلق

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

    ، العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 مارس 22 في ؤرخالم 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلــى  
 والترسیم والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط  المتعلق 2019
   بالبلدیات

 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 نوفمبر 09 في المؤرخ البلدي القرار وعلى 
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس
2020.       

  :یلــي مــا قــــرر

 2021 جانفي 07 یوم ولفائدتھا  طوزة ببلدیة یفتح : األول الفصـل
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس
2020 .  

  01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد : 2 الفصـل

  2020  دیسمبر 07 یوم الترشحات ختم یقع : 3 الفصـل

  

  بلدیة رئیس
  فرجانيال  فؤاد

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

  ھالل قصر

 یتعلق 2020 جویلة 5  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة یضبط یتعلق بقرار

  العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

 إلى للترقیة الملفاتب الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة یضبط یتعلق قرار
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  2020 سنة بعنوان قصرھالل

  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر

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

 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد مداوالت
  2021 لسنة یةالظرف السوق معالیم إستلزام على بالمصادقة یتعلق

 12 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 2021 لسنة الظرفیة السوق معالیم لزمة منح على 2020 نوفمبر

 إضافة مع - دینار مائة و ألفا خمسون و أربعة - أد 54100 بمبلغ
   التنظیف معلوم أد 3 مبلغ
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  بلدیة رئیس  
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 نوفمبر 11  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد مداوالت
  2021 لسنة األسبوعیة السوق معالیم إستلزام على بالمصادقة یتعلق

 12 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 2021 لسنة األسبوعیة السوق معالیم لزمة منح عى 2020 نوفمبر

 - دینار ألف سبعون و سبعة و أربعمائة و ملیون - أد 1477 بمبلغ
   التنظیف معلوم أد 40 مبلغ إضافة مع

  بلدیة رئیس   
  القابسي  األزھر

  

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

 2020 نوفمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد مداوالت
 و األسبوعیة السوق إستلزام معالیم طرح على بالمصادقة یتعلق

  2020 نةلس التنظیف معلوم و الظرفیة

 4 بتاریخ اإلستثنائیة جلستھ في باإلجماع البلدي المجلس صادق
 السوق إستلزام معالیم من جزء طرح على 2020 نوفمبر

 منع جراء 2020 لسنة التنظیف معلوم و الظرفیة و األسبوعیة
 فیروس إنتشار من الحد إطار في األسبوعیة األسواق إنتصاب
  د 566.184,615 قدره جملي بمبلغ كورونا

  بلدیة رئیس   
  القابسي  األزھر

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

  المھدیة

  

 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار
 بعض قبل من العام للملك الوقتي لإلشغال معلوم بضبط یتعلق

  المؤسسات

  2020 دیسمبر 01 في مؤرخ قــــــــــــــــــــــرار

 بعض قبل من العام للملك الوقتي لإلشغال معلوم بضبط یتعلق
  المؤسسات

  ,الدستور على إطالعھا بعد المھدیة بلدیة رئیسة إن

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

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جانفي 21 في المؤرخ األمر وعلى
  ,المھدیة

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد لرئاسيا األمر وعلى
  ,وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة والمتعلق 2020 سبتمبر

 جویلیة 04 في المؤرخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018,  

 المھدیة لبلدیة رئیسا بوبكر فائزة السیدة انتخاب جلسة محضر وعلى
  ,2019 أوت 09 في المؤرخ

 نوفمبر 13 بتاریخ المنعقدة البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
2020,  

  یلي ما قررت

 قبل من العام للملك الوقتي اإلشغال معلوم تحدید تم : األول الفصل
  : التالیة المؤسسات بعض

   اللواج محطة

   منصور روایال نزل 

   كابي توب نزل

   تاالسا نزل 

  مبروك الحبیب عمارة مأوى 

  .الیوم في المربع للمتر ملیم 50بـ 

 المربع بالمتر المساحات تحدید البلدیة اإلدارة تتولى :الثاني لفصلا
 بعد البلدیة قبل من أو المؤسسات ھذه أصحاب من طلب على بناء

  .موافقتھا

  .القاھرة الظروف حالة في المعلوم تخفیض یمكن :الثالث الفصل

 مكلفان لحسابیتھا الماسك والقابض للبلدیة العام الكاتب :الرابع الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما لك

  بلدیة رئیس
  بوبكر  فائزة

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

  السواسي

  

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 فیفري 20 في بقرارمؤرخ

 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات
  .2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات
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 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 فیفري 20 في قرارمؤرخ
 المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات

  .2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

  

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ بقرار

 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 بعنوان  السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  .2020 سنة

 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ قرار
 بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
 بعنوان  السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  .2020 سنة

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 رسبتمب 22  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار

 تقنیي و محللي بسلك  مركزي  محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات
 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
2020.  

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
   الدولــــــة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة دد365عـ األمر على و
 و محللي بسلك الخـاص األسـاسي النظام ضبطب المـتعلق 1999

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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

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

  بالبلدیات، الترسیم و

 2020 سبتمبر 23 في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبظ المتعلق

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

  :یلـــي مــا قــــّرر

 24 الخمیس یوم لفائدتھا و السواسي ببلدیة یفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و  2020 دیسمبر

 لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي  محلل رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان العمومیة

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

 نوفمبر 24 الثالثاء یوم الترشحات  ختم یقع :الثالث الفصل
2020.  

  2020 سبتمبر 23 في السواسي

  بلدیة رئیس                                                   
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة

 فیفري 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من  قــــــــــــــــــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري لكبالس مساعد متصرف

  .2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 سنـةل 112 عــدد القـانون وعلى
   الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418ـع األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

  أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك

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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمــــــر على و
 الترقیـــة و اإلنتـــداب ألیــات و صیــغ بضبـــــــــط المتعلق 2019

  ت،بالبلدیا الترسیم و

  2020 فیفري 20 في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على 
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلـــي مــا قــــّرر

 أوت 12 اإلربعاء یوم ئدتھالفا و السواسي ببلدیة یفتح :األول الفصل
 رتبة  إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مساعد متصرف

  . 2020  سنة بعنوان

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

  .2020 جویلیة 14 یوم الترشحات  ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 فیفري 20 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
 إلدماج المھني اإلمتحان برنامج تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 بلدیة لفائدة إدارة مستكتب رتبة في 7 6 و 5 صنف من  العملة
  2020 سنة بعنوان السواسي

 یتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ السواسي بلدیة رئیس من قرار
 المنتمین العملة إلدماج المھني اإلمتحان برنامج و تنظیم كیفیة بضبط

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6 و 5 لألصناف
  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  الســـــواســــي  ةبلدی رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 ـوانألعـــــــــ العـام األسـاســـــي النظـام بضبط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــــة
 خاصة و تممـــــــتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة 

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 05 في المؤرخ 1985 لسنة دد1216عـ األمر على و
 ضمن العملة بعض إدماج شروط بضبط المـتعلق1998أكتوبر

  الموظفین، إطارات

   أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 199

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك
 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و تممتھ

   ، 2012 أكتوبر

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر على و
 الدولــة عملة بسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1998

 و اإلداریة صبغةال ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
   .تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

  :یلـــي مــا قــــّرر

 اإلمتحان برنامج و تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط :1 الفصل-
 ةرتب في 7 و 6 و 5 لألصناف المنتمین العملة إلدماج المھني

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب
  .البلدیات
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 رتبة في لإلدماج المھني اإلمتحان في یشارك أن یمكن :2 الفصل-
  :المترسمون العملة إدارة مستكتب

  األقل، على الخامس بالصنف المرتبون و-

 المدنیة الخدمة في سنوات (05) خمس األقل على قضوا الذین و-
  الترشحات، ختم تاریخ عند الفعلیة

 السنة بنجاح وأتموا اإلبتدائي التعلیم مرحلة بنجاح تابعوا الذین و-
  .الثانوي التعلیم من األقل على الثالثة

  .األقل على األساسي التعلیم ختم شھادة على تحصلوا أو-

  .أعاله إلیھ المشار بالمستوى منظرة تكوینیة شھادة على تحصلوا أو-

 من بقرار أعاله إلیھ المشار المھني اإلمتحان یفتح :3 لالفص-
 المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس

  .سواھم دون المعنیة

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات، قائمة غلق تاریخ-

  .اإلختبارات اجراء تاریخ - 

 وزیر من بقرار المھنیة اإلمتحانات لجنة كیبةتر تضبط-4 الفصل-
  .البیئة و المحلیة الشؤون

 إلیھ المشار المھني لإلمتحان المترشحین على یجب-5 الفصل-  
 مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن أعاله

  :التالیة بالوثائق

 للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص            
 ھذا یكون و المترشح بھا قام التي اإلقتضاء عند العسكریة و نیةالمد

                                                        التلخیص
  .ینوبھ من أو اإلدارة رئیس قبل من ممضي 

  .العمومیة الوظیفة في اإلنتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة

  .صنفھ في باألمر المعني ترسیم قرار من لألصل مطابقة نسخة

 قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض -6 الفصل-
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .الوصول أو اإلرسال تاریخ

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط-7 الفصل-
   البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المھني اإلمتحان

  .المناظرة لجنة من باقتراح و

  :التالیة اإلختبارات على المھني اإلمتحان یشتمل -8 الفصل-  

 ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار-1           
  .الدولة

  :إما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار -2            

  الموظفین في بالتصرف-                

  العتاد في بالتصرف أو-                 

  المالي بالتصرف أو-                 

  .لھذا المصاحب بالملحق اإلختبارات برنامج ضبط

  :كاآلتي مفصلة اختبار لكل المحددة الضوارب و المدة

  اإلختبارالمدةالضارب نوعیة

 الدولةساعتان ألعوان المھنیة الحیاة حول العامة الثقافة في اختبار
(02)1  

  :إما یتعلق المترشح اختیار حسب تطبیقي اختبار

 بالتصرف أو العتاد في التصرف أو الموظفین في بالتصرف
  1(02) المالیساعتان

 الفرنسیة اللغة أو العربیة باللغة سواء اإلختبارات تجرى -9 الفصل-
  .المترشح اختیار حسب

 إلى یسند و إثنین مصححین على اإلختباران یعرض -10 الفصل-
  (0) الصفر بین یتراوح مرقم عدد إختبار كل

 الحسابي للمعدل مساویا النھائي العدد یكون و (20) العشرین و 
  .الممنوحین للعددین

 تتم نقاط (4) األربع یفوق الممنوحین العددین بین الفارق كان إذا و
 العدد یكون و آخرین اثنین مصححین قبل من اإلختبار إصالح إعادة

  .األخیرین الممنوحین للعددین الحسابي للمعدل اویامس النھائي

 العشرین على (6) الستة دون عدد كل عن ینتج -11 الفصل-
  .صاحبھ رفض  (20)

 لم أن مترشح ألي النھائي بالقبول التصریح الیمكن -12 الفصل-
 األقل على نقطة (20) بعشرین یقدر النقاط من مجموع على یحرز

  .تاإلختبارا لمجموع بالنسبة

 لكل بالنسبة النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل فإن
 ھذه تساوت فإذا الصنف، في  ألقدمھم األولویة تكون اإلختبارات

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة

 مدة طیلة المترشحین تصرف تحت یوجد أن یمكن ال -13 الفصل-
 مستند أي ال و اتالمذكر و نشریات ال و كتب ال اإلختبارات إجراء
  .ذلك خالف المناظرة لجنة تقرر لم ما نوعھ كان مھما
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 بصفة ضبطھ تم غش  محاولة أو غش كل عن ینتج -14 الفصل-
 حاال المترشح طرد العام للحق الجزائیة التتبعات عن زیادة قطعیة

   اجراھا التي اإلختبارات الغاء و اإلمتحان قاعة من

 مناظرة كل في سنوات (05) سخم لمدة المشاركة من حرمانھ و
 من قرار بمقتضى التحجیر ھذا یقع و حق ال إداري امتحان أو

 مفصل تقریر إعداد یقع و اإلمتحان لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس
  .الغش محاولة أو الغش إلى تفطن الذي الممتحن أو القیم قبل من

 من نھائیة بصفة المقبولین المترشحین قائمة تضبط -15 الفصل-
  .المناظرة لجنة من باقتراح و البلدیة رئیس قبل

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر -16 الفصل-

  2020 فیفري  20 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  .2020 سنة بعنوان السواسي ببلدیة  تصرف

 یتعلق  2020 فیفري 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 بالسلك تصرف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 بعنوان السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري
  .2020 سنة

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
   الدولة ألعوان عـامال األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

   أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 199

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك
 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة و تممتھ

   . 2012 أكتوبر

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس ولىاأل الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

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

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و

 2020 فیفري 20 في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة بضبظ المتعلق

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

  :یلـــي مــا قــــّرر

 أوت 12 اإلربعاء یوم لفائدتھا و السواسي ببلدیة یفتح :األول الفصل
 بةرت إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
  .2020 سنة

  .بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 جویلیة 14 یوم الترشحات  ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 فیفري 20 في السواسي

  بلدیة سرئی                                                    

  النوري  ماھر

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق  2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق
 مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
 ملفاتبال داخلیة مناظرة 2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة
2020.  

 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من قـــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل

   البلدیات ئدةلفا

  البلدیـــــــــــــة رئیس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة ألعوان لعـاما األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات
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 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على
  ،2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي  بلدیة بإحداث المتعلق

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة دد365عـ األمــر وعلى
   محللــــــي بسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1999

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

 03 اریخیت المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و 
  .2018 جویلیة 

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

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و

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

  :یلـــي مــا رقــــرّ 

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

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 إلدارات اإلعالمیة قنیيت و محللي بسلك مركزي محلل رتبة إلى

 فیھم المتوفر و رتبھم في لمترسمون  اإلعالمیة محللو العمومیة
 ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 5 شرط

  .الترشحات

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

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

  :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص•
 من ممضي التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة•
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ•

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

 الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ•
 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس اإلدارة قبل من المنظمة
  .المناظرة

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

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

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

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل 
   المحلیـــــة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :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 اتالملف تقییم -
  .الغرض

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح، العامة  األقدمیة-
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  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

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

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله7 بالفصل إلیھ

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

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

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

 لفاتالم تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :التاسع الفصل
   القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب و
 نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و علیھا المتحصل
 تساوت إذا و الرتبة في القدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
   المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة من باقتراح و

  2020 سبتمبر 23 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق
 لفائدة رئیس متصرف برتبة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة

 23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــــرا
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة

  البلدیـــــــــــــة رئیس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام 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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
   .السواسي  بلدیة بإحداث المتعلق

  03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  أعضائھا، و لحكومةا رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :یلـــي مــا قــــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 و رتبھم في لمترسمون المستشاریون  المتصرفون   العمومیة
 في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات 5 شرط فیھم المتوفر

  .الترشحات ختم تاریخ

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
 مجموع من األقل على ? 35 بنسبة  المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

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

  :القرار ھذا یضبط و

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  تالترشحا قائمة غلق تاریخ-
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 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل
 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

  :التالیة

  ذاتیة سیرة•

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

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

 البحوث و األعمال من نسخ اإلقتضاء عند و (........محاضرات ،
  .المنشورات و

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

 تاریخ بعد یصل ترشح لبمط كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة غلق
  .اإلرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل 
   المحلیـــــة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

  البحوث و التأطیر و التكوین أعمال-

 المترشح إلى یسند و علیھا المتحصل النتائج و المنجزة األعمال-
  . العشرین و الصفر بین یتراوح عددا

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة ىتتول :الثامن الفصل
  ترتیب و القرار ھذا ألحكام للمقاییس طبقا المعروضة  الملفات

 المتحصل األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین
 تحصل إذا و شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود في و علیھا

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

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

  .المناظرة

  2020 سبتمبر 23 في السواسي

  دیةبل رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق بقرار
 المھنیة اإلمتحانات و بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق

  2020 سنة بعنوان لإلدماج

        

 2020 فیفري 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من قــرار
 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد بضبط یتعلق

 لإلدماج المھنیة اإلمتحانات و بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة
  .السواسي بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
   الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي مالنظا بضبط المـتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك

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

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد  األمر على و
 و ليمحل  بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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 لسنة 112 عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي
  ،2009 جانفي 21 في المؤرخ 2009

 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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و 
  .2018 جویلیة

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

  ات،بالبلدی الترسیم و

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب على و
  ، الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  یلــــــــــي ما قــــــــــــــــــرر

 عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و عدد یضبط :وحید فصل
 طریق عن اجاإلدم و بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

 على السواسي بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان المھنیة اإلمتحانات
  :التالي النحو

  :العمومیة لإلدرات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة/1

 التسدیدعدد طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
  اإلدماج أو بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

  03 مھنیة اختبارات طریق عن03إدارة مستكتب

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-02تصرف كاتب

  02:باإلختیار الترقیة طریق عن ?10 -

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-01إدارة ملحق

  01:باإلختیار الترقیة طریق عن ?10 -

  :ةالعمومی لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي لسلك بالنسبة/2

 التسدیدعدد طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
   بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

 عن ?10 - بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-01محلل
  01:باإلختیار الترقیة طریق

  2020 فیفري 20 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد رقرا
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  مساعد متصرف رتبة إلى
2020.  

 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط تعلقی 2020 فیفري
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة

  .2020 سنة بعنوان  السواسي بلدیة لفائدة العمومیة

  البلدیـــــــــــــــة، رئیس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانــــــــــــون وعلى
 ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

   الدولـــــــــــة

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط والمـتعلق
 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات

 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة
2012،   

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

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

  بالبلدیات، الترسیم و

  :یلـــي مــا قـــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق

  .القرار ھذا
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 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :يالثان الفصل
 أعاله إلیھ المشار المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة  إلى

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

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد•

  الترشحات قائمة غلق تاریخ •

  .المناظرة لجنة اجتماع تاریخ•

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

  :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص•
 من ممضي التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

  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•

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

 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة نسخ•
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

 یختار بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و.راقن كاتب أو
   .الرشحات سجل

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة ضبط :الخامس الفصل•
  .البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

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

  للمترشح، العامة  األقدمیة *

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة *

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد *

 ارةاإلد قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین *
   راقن، كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ

  المواظبة، و السیرة *

  .6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد *

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

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

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

 ساويالت حالة في و علیھا المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة
   األقدمیـــــــــــــة حسب األولویة تعطى

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم تساوت إذا و الرتبة في

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

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ذاھ ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  2020 فیفري 20 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق
 السواسي بلدیة لفائدة رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة
  2020 سنة بعنوان
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 یتعلق 2020 سبتمبر  23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 بالسلك  رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني
2020.  

  ــيالســـــواســ  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
  الدولـــــة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة  الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و محلیةال الجماعات و 
 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و

  .2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
   .2018 جویلیة

 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

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
 ألیات و صــــــــــــــــیغ بضبـــــــــــط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و اإلنتداب

 2020 سبتمبر 23 في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبظ المتعلق

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

  :یلـــي مــا قــــّرر

 24 الخمیس یوم لفائدتھا و السواسي ببلدیة یفتح :األول الفصل
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و  2020 دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني السلكب رئیس تقني رتبة إلى
  .2020 سنة بعنوان

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

 نوفمبر 24 الثالثاء یوم الترشحات  ختم یقع :الثالث الفصل
2020.  

  2020 سبتمبر 23. في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 إدارة مستكتب رتبة في لإلدماج مھني امتحان بفتح یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة

 یتعلق  2020 فیفري 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من 
 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في لإلدماج مھني امتحان بفتح

 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات كالمشتر
2020.  

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة  الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 05 في المؤرخ 1985 لسنة دد1216عـ األمر على و
 ضمن العملة بعض ادماج بشروط بضبط والمـتعلق 1985أكتوبر

  الموظفین، إطارات

  أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر على و 
 اإلداري بالسلك اصالخـ األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك

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

  دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ـدد2509عـ األمر على و
 الدولة عملة بسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1998

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

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة ــدد2510عـ  األمر على و
 الدولة عملة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 

 و اإلداریة ةالصبغ ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و
  .التأجیر مستویات
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 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

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

  بالبلدیات، الترسیم و

  :یلـــي مــا قــــّرر

 اوت 15 السبت یوم لفائدتھا و السواسي ببلدیة تحیف :األول الفصل
 مستكتب رتبة في لإلدماج مھني اختبار الموالیة األیام و 2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة
  .2020سنة

   .خطط بثالثة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  .2020 جویلیة 15 یوم الترشحات  ختم یقع :الثالث الفصل

  2020 فیفري 20 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار
  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة تصرف كاتب رتبة غلى

 یتعلق 2020 فیفري 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  .2020 سنة بعنوان  السواسي

  البلدیــــــــــــة، رئیس إن

  لدستورا  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 1998 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر وعلى
 المشترك اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط والمـتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات
 أكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة

2012،   

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي راألم على و
   صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و

  یلـــي مــا قــــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

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

   .الترشحات

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  .المناظرة لجنة عاجتما تاریخ-

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

  :التالیة

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

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس بلق

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

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

  .راقن أو

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح بمطل كل وجوبا یرفض و
 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  .اإلرسال تاریخ

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

  :بالخصوص اللجنة ھذه

 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 
  الصفر بین یتراوح

 و بعھدتھ المنوطة للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) عشرینال و 
  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ

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

  للمترشح، العامة  األقدمیة•

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة•

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد•

 منذ اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین•
  المواظبة، و السیرة راقن، أو إدارة مستكتب رتبة في التسمیة

  .6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من المسند العدد•

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

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

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :الثامن الفصل
   القرار ھذا ألحكام طبقا المعروضة

 المتحصل األعداد لمجموع طبقا الجدارة حسب المترشحین ترتیب و
 الرتبة في األقدمیة حسب األولویة تعطى التساوي حالة في و علیھا

  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى أقدمیتھم تساوت إذا و

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

  .المناظرة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  ................................ في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 یتعلق 2020 فیفري 19  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة محلل رتبة إلى

 2020 فیفري 20 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من قــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق
 لفائدة العمومیة لإلدارات عالمیةاإل تقنیي و محللي بسلك محلل

  .البلدیات

  البلدیـــــــــــــة رئیس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
   الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط متعلقال 1983

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي  بلدیة بإحداث المتعلق

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة دد365عـ األمر وعلى
 محللي بسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1999

 لسنة 112 عدد باألمر المتمم  العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي
2009،  

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و 
  .2018 جویلیة 
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 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر على و
   الترقیة و اإلنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، الترسیم و

  :یلـــي مــا قــــّرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المیةاإلع وتقنیي محللي بسلك محلل

  .القرار ھذا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :الثاني الفصل
 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى

 5 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون البرامج واضعو
  .الترشحات ختم تاریخ في لرتبةا ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

  ، المناظرة فتح تاریخ-

  ،للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

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

  :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص•
 من ممضي صالتلخی ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة•
  باألمر،

  العلمیة، ائدالشھ من لألصل مطابقة نسخ•

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

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

  .برامج واضع رتبة

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

  .اإلرسال تاریخ

 المشار الداخلیة المناظـــــرة لجنة تركیبة تضبط :الخامس الفصل
 المحلیــــــــــــــــة الشؤون وزیر من قـــــــــرار بمقتضى أعاله إلیھا

  .البیئة و

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 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 (20-0) العشرین و الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط:السابع الفصل

  للمترشح، العامة  میةاألقد-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

  المواظبة، و السیرة-

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

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

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

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

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

 المناظرة في نھائیا المقبولین مترشحینال قائمة تضبط :التاسع الفصل
   المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة من باقتراح و
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 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :العاشر الفصل
  .المحلیة

  2020 فیفري 20 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار
 كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم
  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة

 23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من قـــــــــــــــــــــــــــــــرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة

  .البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات

  البلدیـــــــــــــة رئیس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام 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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي  بلدیة بإحداث المتعلق

  03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

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

   بالبلدیات، الترسیم

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

 27 في خالمؤر 2020 لسنة 19 عدد الرئاسي األمر على و
  أعضائھا، و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 فیفري

  :یلـــي مــا قــــّرر

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

  .القرار ھذا ألحكام

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

 5 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون  المتصرفون العمومیة
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله لیھاإ المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :الثالث الفصل
   المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و

  :القرار ھذا یضبط و

  ، المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

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

  :التالیة

 و المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص•
 قبل من ممضي التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي العسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس

 الوظیفة في لمترشحا انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة•
  العمومیة،

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

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة•
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ•

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

 الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ•
 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس اإلدارة قبل من المنظمة
  .المناظرة

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

 التقریر ھذا یكون و تحسینھا و تطویرھا مقترحات و المناظرة فتح
  .للمترشح المباشر الرئیس بمالحظات مصحوبا
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 تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض :الخامس الفصل
 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات ةقائم غلق
  .اإلرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل 
   المحلیـــــة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح -

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

  .لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

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

  للمترشح، العامة  األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  لمترشح،ل التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

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

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله7 بالفصل إلیھ

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

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

 یتراوح 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 :اسعالت الفصل
   القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 األعداد مجموع على باإلعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب و
 نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل إذا و علیھا المتحصل

 تساوت إذا و لرتبةا في القدمھم األولویة تكون  النقاط من المجموع
  .سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :العاشر الفصل
   المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  .المناظرة لجنة من باقتراح و

  2020 سبتمبر 23 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار
 آجال في بالتمدید یتعلق 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح
  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة

  یتعلق 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح اجال في بالتمدید

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

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانــــــــــون وعلى
 ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

   الدولـــــــــــة

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

 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر على و
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق 1965

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة دد115عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي نظامال بضبط المـتعلق 2020
  ،  العمومیة لإلدارات  المشترك

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة
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 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 2020 سبتمبر  23في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار
2020.  

  :یلـــي مــا قــــّرر

 بالملفات  الداخلیة المناظرة فتح  تاریخ في التمدید یقع :األول الفصل
   المشترك اإلداري بالسلك  مستشار متصرف رتبة  إلى للترقیة

 من  2020  سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
 األیام و 2021 جانفي 26 یوم إلى 2020 دیسمبر 24 یوم

  .الموالیة

 23 یوم إلى الترشحات ختم تاریخ في التمدید یقع :الثاني الفصل
  .2020 دیسمبر

  2020 نوفمبر 25 في السواسي

  بلدیة رئیس 
  النوري  ماھر

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

 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 22 عدد قرار
 آجال في بالتمدید یتعلق 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح
  2020 سنة بعنوان سيالسوا بلدیة لفائدة

  یتعلق 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح اجال في بالتمدید

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

  ــــيالســـــواس  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانــــــــــون وعلى
 ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

   ــةالدولـــــــــ

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة دد115ـع األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 2020
  ،  العمومیة لإلدارات  المشترك

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و صیغ بطبض المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 سبتمبر 23.في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق2020

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

  :یلـــي مــا قــــّرر

 بالملفات  الداخلیة المناظرة فتح  تاریخ في التمدید یقع :األول صلالف
   المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة  إلى للترقیة

 من  2020  سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
 األیام و 2021 جانفي 26 یوم إلى 2020 دیسمبر 24 یوم

  .الموالیة

 23 یوم إلى الترشحات ختم تاریخ في التمدید یقع :الثاني الفصل
  .2020 دیسمبر

  2020 نوفمبر 25 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 23 عدد قرار
 القرار بتنقیح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق

 الخطط نوعیة و عدد بضبط لقالمتع 2020 فیفري 20 في المؤرخ
 بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد
  السواسي بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان

  یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 عدد بضبط المتعلق  2020 فیفري 20 في المؤرخ  القرار بتنقیح
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 الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد المراد الخطط نوعیة و
  .السواسي بلدیة لفائدة  2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد نونالقـا وعلى
  الدولــــــــةـ ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك

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

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

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

 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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي مجلسلل األولى الجلسة محضر على و 
  .2018 جویلیة

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

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیة و

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب على و
  ، الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

  یلــــــــــي ما قــــــــــــــــــرر

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

  :عمومیةال لإلدرات المشترك اإلداري للسلك بالنسبة/1

 التسدیدعدد طریق2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
   بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-01رئیس متصرف

  01باإلختیار الترقیة طریق عن ?10 -

   بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-02مستشار متصرف

  02:باإلختیار الترقیة طریق عن ?10 -

  :العمومیة لإلدارات اإلعالمیة تقنیي و محللي لسلك بالنسبة/2

 التسدیدعدد طریقة2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
   بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

 ?10 - بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-01مركزي محلل
  01:باإلختیار قیةالتر طریق عن

  :العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة/3

 التسدیدعدد طریقة2020 لسنة شغورھا سد المراد الخطط الرتبةعدد
   بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع الخطط

 ?10 - بالملفات داخلیة مناظرة طریق عن ?90-01رئیس تقني
  01:باإلختیار الترقیة طریق عن

  2020 سبتمبر 23 في لسواسيا

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

  

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد قرار
 تنظیم كیفیة بضبط یتعلق2020 سبتمبر23 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  2020 نةس بعنوان السواسي

 یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
  . البلدیات لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقنیي بالسلك رئیس

  البلدیـــــــــــــة رئیس إن

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة ألعوان العـام األسـاسي النظـام 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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي  بلدیة بإحداث المتعلق

 1999 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة دد821عـ األمر وعلى
 المشترك التقني بالسلك الخـاص ـاسياألس النظام بضبط المـتعلق

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات
 دیسمبر 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة

2019،  

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و 
  .2018 جویلیة 

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

  بالبلدیات، الترسیم

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

  :یلـــي مــا قــــّرر

 تقني رتبة إلى للترقیة تبالملفا الداخلیة المناظرة تنظم :األول الفصل
 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك رئیس
  .القرار

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

 5 شرط فیھم وفرالمت و رتبھم في المترسمون  األول التقنیون
  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

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

  .سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

  :القرار ھذا یضبط و

  ، المناظرة لجنة اجتماع ریختا-

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

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

  :التالیة

 و دنیةالم للخدمات الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص•
 من ممضي التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

  ینوبھ، من أو اإلدارة رئیس قبل

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

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

 للمعني إداریة حالة رآلخ الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة•
  باألمر،

  العلمیة، الشھائد من لألصل مطابقة نسخ•

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

 الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ•
 فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات للخمس اإلدارة قبل من المنظمة
  .المناظرة

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

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

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

 إلیھا لمشارا الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :السادس الفصل 
   المحلیـــــة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  :بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

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

  .قبولھم یمكن الذین شحینالمتر قائمة اقتراح -

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

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

  للمترشح، العامة  األقدمیة-

  للمترشح، الرتبة في األقدمیة-

  للمترشح، التعلیمي المستوى أو الشھائد-

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

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

 المشار و للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-
  .أعاله7 بالفصل إلیھ

  .أعاله 4 بالفصل إلیھ المشار النشاط تقریر-

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

 یتراوح 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 :التاسع الفصل
 حسب المترشحین ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

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

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

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

  .المناظرة

  2020سبتمبر 23 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 25 عدد قرار
 مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق
 بلدیة لفائدة مستشار متصرف رتبة إلى ترقیةلل بالملفات داخلیة

  2020 سنة بعنوان السواسي

 یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

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

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 دیسمبر 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانون وعلى
 و الدولة انألعو العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة  الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

  أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة دد834عـ مراأل على و
 اإلداري بالسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1998
 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  المشترك

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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 و اإلنتداب ألیــــــــــــــات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات، الترسیم و الترقیـــــــــــــــــــــــــة

 2020 سبتمبر 23في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

  :یلـــي مــا قــــّرر

 24 الخمیس یوم لفائدتھا و السواسي ببلدیة یفتح :األول الفصل
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

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

  .بخطتین شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

 نوفمبر 24 الثالثاء یوم الترشحات  ختم یقع :الثالث الفصل
2020.  

  2020 سبتمبر 23 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر
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------------------  

 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 26 عدد قرار
 فتح آجال في بالتمدید یتعلق نوفمبر 25 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة
  2020 سنة بعنوان السواسي

  یتعلق 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح اجال في بالتمدید

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

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانــــــــــون وعلى
 ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

   الدولـــــــــــة

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ األمر وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر على و 
 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام طبضب 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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 2020 سبتمبر  23في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 رئیس تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك

  :یلـــي مــا قــــّرر

 بالملفات  الداخلیة المناظرة فتح  تاریخ في التمدید یقع :األول الفصل
   المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة  إلى للترقیة

 من  2020  سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
 یاماأل و 2021 جانفي 26 یوم إلى 2020 دیسمبر 24 یوم

  .الموالیة

 23 یوم إلى الترشحات ختم تاریخ في التمدید یقع :الثاني الفصل
  .2020 دیسمبر

  2020 نوفمبر 25 في السواسي

  بلدیة رئیس
  النوري  ماھر

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

 2020 نوفمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 27 عدد قرار
 جالآ في بالتمدید یتعلق 2020 نوفمبر 25 في بقرارمؤرخ یتعلق

 لفائدة مركزي محلل رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح
  2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة

  یتعلق 2020 نوفمبر 25 في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح اجال في بالتمدید

 العمومیة لإلدارات ةاإلعالمی تقنیي و محللي بسلك مركزي محلل
  .2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة

  الســـــواســــي  بلدیة رئیـــس إن

  الدستور  على االطالع بعد 

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

 12 في الـمؤرخ 1983 لسنـة 112 عــدد القـانــــــــــون وعلى
 ألعوان العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

   الدولـــــــــــة

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

 1965 أوت 23 في المؤرخ 1965 لسنة ـدد418عـ مراأل وعلى
  .السواسي بلدیة بإحداث المتعلق

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة دد365عـ األمر على و
 و محللي بسلك الخـاص األسـاسي النظام بضبط المـتعلق 1999

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

 03 یتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة محضر على و
  .2018 جویلیة



  7159صفحـة   2020 ديسمبر 4 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   85عـــــدد 

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و صیغ بضبط المتعلق 2019
  بالبلدیات،

 2020 سبتمبر  23في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و
 رئیس تقني  رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح المتعلق
  .2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك  التقني بالسلك

  :یلـــي مــا قــــّرر

 بالملفات  الداخلیة المناظرة فتح  تاریخ في التمدید یقع :األول الفصل
   اإلعالمیة نیيتق و محللي بسلك مركزي محلل رتبة  إلى للترقیة

 من  2020  سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات
 األیام و 2021 جانفي 26 یوم إلى 2020 دیسمبر 24 یوم

  .الموالیة

 23 یوم إلى الترشحات ختم تاریخ في التمدید یقع :الثاني الفصل
  .2020 دیسمبر

  2020 نوفمبر 25 في السواسي

  بلدیة رئیس
  يالنور  ماھر

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

  ھبیرة

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 29 عدد قرار
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  .2020 لسنة مستشار متصرف رتبة الي االستثنائیة

 الي االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة قرار
  .2020 لسنة مستشار فمتصر رتبة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 30 عدد قرار
 الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان   إدارة مستكتب خطة لیشغل "ج"صنف وقتي عون خطة في
  . ھبیرة یةبلد لفائدة 2019 سنة

 في الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة فتح قرار
 بعنوان   إدارة مستكتب خطة لیشغل "ج"صنف وقتي عون خطة
      . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 31 عدد قرار
 األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار تعلقی

 إدارة مستكتب خطة لیشغل "ج"صنف وقتي عون خطة في الوقتیین
  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان

 الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة قرار
 بعنوان إدارة مستكتب خطة لیشغل "ج"صنف وقتي عون خطة في

  . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة

  بلدیة رئیس 
  حسین بالحاج دمحم

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 32 عدد قرار
 الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق

 بعنوان لإستقبا عون خطة لیشغل "د"صنف وقتي عون خطة في
  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة

 في الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة فتح قرار
 سنة بعنوان إستقبال عون خطة لیشغل "د"صنف وقتي عون خطة

  .ھبیرة بلدیة لفائدة 2019

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار
 األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  إستقبال عون خطة لیشغل "د"صنف وقتي عون خطة في الوقتیین
  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان 

 الوقتیین األعوان لترسیم بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة قرار
 بعنوان   إستقبال عون خطة لیشغل "د"صنف يوقت عون خطة في

  .ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار
  المناظرة طریق عن المھني اإلمتحــان لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة

 الداخلیة  المناظرة طریق عن المھني اإلمتحــان لجنة تركیبة قرار
  .ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم
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------------------  

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 35 عدد قرار
 الداخلیة  المناظرة طریق عن مھنيال اإلختبار فتح بقرار یتعلق

  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم

 عملة لترسیم الداخلیة  المناظرة طریق عن المھني اإلختبار فتح قرار
  . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 36 عدد قرار
 الداخلیة  المناظرة طریق عن المھني اإلمتحــان فتح بقرار یتعلق

  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم

 لترسیم الداخلیة  المناظرة طریق عن المھني اإلمتحــان فتح قرار
  . ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة

  بلدیة رئیس
  ینحس بالحاج دمحم

  

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

 2018 دیسمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
  المناظرة طریق عن المھني اإلختبار لجنة تركیبة بقرار یتعلق

  ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم الداخلیة

 الداخلیة  المناظرة طریق عن المھني اإلختبار لجنة تركیبة قرار
  .ھبیرة بلدیة لفائدة 2019 سنة بعنوان عملة لترسیم

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة تركیبة بقرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة أعلى صنف

 إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة ةتركیب قرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة أعلى صنف

  

  بلدیة رئیس

  حسین بالحاج دمحم

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

 2020 سبتمبر 13  في مؤرخ 2020   لسنة 39 عدد قرار
 یةللترق بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار یتعلق

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

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیبة یتعلق قرار
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف

  .2020 سنة بعنوان ھبیرة بلدیة

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 40 عدد قرار
 لفائدة األولى الوحدة باإلختیار العملة ترقیة لجنة بتركیبة یتعلق بقرار

  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة 

 لفائدة ولىاأل الوحدة باإلختیار العملة ترقیة لجنة بتركیبة یتعلق قرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة 

  بلدیة رئیس  
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 األولى الوحدة باإلختیار العملة لترقیة مھني اختبار بفتح یتعلق بقرار

  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة 

 األولى الوحدة باإلختیار العملة لترقیة مھني اختبار بفتح یتعلق قرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة 

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار

  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتح قرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة

  بلدیة رئیس
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  حسین بالحاج دمحم

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 إلى صنف  من  ترقیتھم  المزمع العملة  عدد بضبط یتعلق بقرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة أعلى صنف

 إلى صنف  من  ترقیتھم  المزمع العملة  عدد بضبط یتعلق قرار
  .2020 بعنوان ھبیرة بلدیة  لفائدة مباشرة أعلى صنف

  بلدیة رئیس
  حسین بالحاج دمحم

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

  البرادعة

  

 یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ببضبط
  2019 سنة بعنوان مساعد

 یتعلق 09/09/2020 في مؤرخ البرادعة ةبلدی رئیس منر راق
 " رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  " مساعد متصرف
  . البرادعة بلدیة لفائدة

  البرادعة، بلدیة رئیس  إن

   ، الدستور على اإلطالع بعد و

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ــدد29ــعـ األساسي القانون وعلى
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ــدد112عــ القانون على و
 ألعــــــوان العام األساســــي النظــــام بضبــط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــة
 خاصة و تممتـــــھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع على ،و اإلداریة
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ2011 لسنة ــدد89عــ المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمــــر على و
 الترقیـــــة و اإلنتداب آلیـــات و صیــــغ بضبــــــط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات الترسیم و

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

 01  في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
   ، أعضائھا و الحكومـــــــة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و
  . البرادعة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  : یلــــــــــــي مــــــا قـــــــــــــــــــرر    

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

  . القرار ھذا كامألح

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

 في  المترسمون الراقنون الكتبة و التصرف كتبة أعاله إلیھ المشار
 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات ( 5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم
  . الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

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

  . سواھم دون البرادعة

   : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات مةقائ غلق تاریخ -

  ، المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

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

   : التالیة

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

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

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

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

  . العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة -

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ -
 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف
  ، المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات (5)
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 دورات أو الملتقیات في المشاركة شھائد من لألصل مطابقة خنس -
 تصرف كاتب خطة في التسمیة منذ اإلدارة قبل من المنظمة التكوین

  . راقن كاتب أو

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

  . اإلرسال تاریخ

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

   : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

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

 في المحددة ییسللمقا طبقا المترشحین ترتیب و الملفات تقییم -
   الغرض

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح-

 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 المنوطة

   : یلي كما المترشحین ملفات یمتقی مقاییس تضبط : السابع الفصل

  ، للمترشح الرتبة في األقدمیة-

   ، للمترشح الرتبة في األقدمیة

  ، التعلیمي المستوى أو الشھائد

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الرسكلة و التكوین -
  ، راقن كاتب أو تصرف كاتب رتبة في التسمیة منذ

  ، المواظبة و السیرة -

  .6 بالفصل إلیھ المشار و المباشر الرئیس طرف من لمسندا العدد -

 العشرین و (0) الصفر بین یتراوح عدد مقایس كل إلى یسند و
 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و(20)

  . المناظرة

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى : الثامن الفصل
 المترشحین ترتیب و القرار ھــــذا ألحكام بقاط علیھا المعروضة

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

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

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط  : عالتاس الفصل
 بإقتراح و البرادعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  سعید  الھادي

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار

  2019 سنة بعنوان مساعد

 في خمؤر البرادعة بلدیة رئیس  من  قـــــــــــــــــــــــــرار
 للترقیـــة بالملفــــات داخلیــــة مناظرة بفتح یتعلق09/09/2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك"  مساعد متصرف" رتبة إلى
  .   2019سنة بعنوان البرادعة بلدیة لفائدة العمومیة

  البرادعة، بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ــدد29عـــ األساسي القانون وعلى
  ، المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ــدد112عــ القانون على و
 ألعــــــوان العام األساســــي النظــــام بضبــط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــة
 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على ،و اإلداریة
 2011  دیسمبر 23 في المؤرخ2011 لسنة ــدد89عــ المرسوم

،  

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة ــدد834عــــ األمر على و
 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998
 أو نقحتھ تيال النصوص جمیع على و العمومیة لإلدارات المشترك

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

 27 في المؤرخ 2016 لسنة ــدد107عــــ الرئاسي األمر على و
  .أعضائھا و الحكومـــــة رئیـس بتسمیة المتعلق 2016 أوت

 01 في المؤرخ 2020 لسنة  84 عدد الرئاسي األمر على و
  الحكومة، أعضاء بتسمیة علقالمت  2020 سبتمبر

 مــارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر على و
 الترقیــــة و اإلنتــــــداب آلیـــات و صیـــــغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیــــات الترسیــــم و

  2020 سبتمبر 09 المؤرخ البرادعة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة اظرةالمن تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
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 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك"  مساعد متصرف" رتبة
  .2019 سنة بعنوان البرادعة بلدیة لفائدة  العمومیة

  " یلـــي ما قـــــــــــــــــــرر"

 نوفمبر 12 یوم لفائدتھا و البرادعة ببلدیة تفتح  : األول الفصل 
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  مساعد متصرف

   واحدة بــخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : الثاني الفصل

  .2020 أكتوبر 12 یوم الترشحات ختم یقع : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  سعید  الھادي

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد ارقر
 متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق بقرار
  2019 سنة بعنوان رئیس

 یتعلق 09/09/2020 في مؤرخ البرادعة بلدیة رئیس من قــرار 
 رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 البرادعة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك
  .  2019 سنة بعنوان

  البرادعة، بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد 

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ــدد29عـــ األساسي القانون وعلى
   المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ــدد112عــ القانون على و
 ألعــــــوان العام األساســــي النظــــام بضبــط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــة
 خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على ،و اإلداریة
 2011  دیسمبر 23 في المؤرخ2011 لسنة ــدد89عــ المرسوم

،  

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و
  . البرادعة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمــــر على و
 الترقیـــــة و اإلنتداب آلیـــات و صیــــغ بضبــــــط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات الترسیم و

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

 01  في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
   ، أعضائھا و الحكومة رئیـــس بتسمیة المتعلق  2020 سبتمبر

 2020 بتمبرس 07 في المؤرخ البرادعة بلدیة رئیس قرار على و
 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

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

 02 بتاریخ المنتخب البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر على و
  .2018 جویلیة

  .2020 لسنة البرادعة بلدیة میزانیة على و

 05 في المؤرخ البرادعة بلدیة أعوان مجموع ضبط قرار على و
  .2018 مارس

  " یلـــي ما قـــــــــــــــــــرر"

 نوفمبر 13 یوم لفائدتھا و البرادعة ببلدیة یفتح : األول الفصل 
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020
 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك رياإلدا بالسلك رئیس متصرف

  .  2019 سنة بعنوان البرادعة بلدیة

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

   .2020 أكتوبر 13 یوم الترشحات قائمة ختم یقع  : الثالث الفصل

  بلدیة رئیس
  سعید  الھادي

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 8  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة ببضبط

  2019 سنة بعنوان رئیس متصرف

 یتعلق 09/09/2020في مؤرخ البرادعة بلدیة رئیس من  قــــرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك دارياإل بالسلك رئیس متصرف
  . البرادعة بلدیة

  البرادعة، بلدیة رئیس  إن

   ، الدستور على اإلطالع بعد و

 09 في المؤرخ 2018 لسنة ــدد29عـــ األساسي القانون وعلى
  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق و 2018 ماي



  85عــــــدد   2020ديسمبر  4 ––سمیة للجماعات المحلیة الجريدة الر  7164صفحــة 

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة ــدد112عــ القانون على و
 ألعــــــوان العام األساســــي النظــــام بضبــط المتعلق 1983

 الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــة
 خاصة و تممتـــــھ أو نقحتـــھ التي النصوص جمیع على ،و اإلداریة
  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ2011 لسنة ــدد89عــ المرسوم

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمــــر على و
 الترقیـــــة و اإلنتداب آلیـــات و صیــــغ بضبــــــط المتعلق 2019

  ، بالبلدیات الترسیم و

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

   في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر على و
   ، أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق01/09/2020

 أفریل 04 في المؤرخ 1985 لسنة 525 عدد األمر على و
  . البرادعة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

  : یلــــــــــــي مــــــا قـــــــــــــــــــرر

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

  . القرار ھذا ألحكام

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

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

  . الترشحات ختم تاریخ في

 بقرار أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :3 الفصل
 مجموع من األقل على ?35 بنسبة المعنیة البرادعة بلدیة رئیس من

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

   : القرار ھذا یضبط و

  ، للتناظر المعروضة الخطط عدد -

  ، الترشحات قائمة غلق تاریخ -

  ، المناظرة لجنة إجتماع تاریخ -

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

:  

   ، ذاتیة سیرة -

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

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

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

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

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

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :  6 الفصل
 ھذه تتولى و البیئة و المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى أعاله
  : بالخصوص اللجنة

 حق لھم خولالم المترشحین قائمة إقتراح و الترشحات في النظر -
   ، المناظرة في المشاركة

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

  . قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة إقتراح -

 تقدیم المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : 7 الفصل
 السابقتین نالسنتی 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 -

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

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

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

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

 المناظرة في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط  :9 الفصل
 لجنة من بإقتراح و البرادعة بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار

  . المناظرة



  7165صفحـة   2020 ديسمبر 4 ––الجريدة الرسمیة للجماعات المحلیة   85عـــــدد 

  بلدیة رئیس
  سعید  الھادي

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

  صفاقس

 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 41 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق
  المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

 2020 دیسمبر  1 في مؤرخ صفاقس بلدیة رئیس من  قــــــــــرار
 رتبة الى   یةاالستثنائ للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  االطالع بعد صفاقس بلدیة رئیس إن

  الدستور، على 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون 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 1884 جویلیة 16 في المؤرخ راألم على و
  صفاقس،

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

   منھ، 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 2021 جانفي 11 یوم لفائدتھا و صفاقس ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة الى نائیةاالستث للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف
  .2020 سنة

  .خطط 05 ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 دیسمبر 11 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .صفاقس لبلدیة لكترونياال الموقع

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومي منیر

  

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

 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 42 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق
  المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة

 2020 دیسمبر 1 في مؤرخ صفاقس بلدیة یسرئ من  قــــــــــرار
 رتبة الى  االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  االطالع بعد صفاقس بلدیة رئیس إن

  الدستور، على 

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

 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 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس،

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

   منھ، 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات لمشتركا اإلداري

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

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 2021 جانفي 11 یوم لفائدتھا و صفاقس ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف
  .2020 سنة بعنوان

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

  .2020 دیسمبر 11 یوم شحاتالتر قائمة ختم یقع :3 الفصل
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 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .صفاقس لبلدیة االلكتروني الموقع

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومي منیر  

  

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

 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق
  المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة

 2020 دیسمبر 1 في مؤرخ صفاقس بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رفمتص

   .2020 سنة بعنوان صفاقس

  االطالع بعد صفاقس بلدیة رئیس إن

  الدستور، على 

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

 دیسمبر 12 في رخالمؤ 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 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس،

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

   منھ، 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 2021 جانفي 11 یوم لفائدتھا و صفاقس ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرفم

2020.  

  .خطط 08 ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

  .2020 دیسمبر 11 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .صفاقس لبلدیة االلكتروني الموقع

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومي منیر  

  

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

 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 44 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة فتح بقرار یتعلق
  المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة

  2020 دیسمبر 1 في مؤرخ صفاقس بلدیة رئیس من قــــــــــرار
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

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

  االطالع دبع صفاقس بلدیة رئیس إن

  الدستور، على 

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

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و
 و الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983
 و اإلداریة الصبغة ذات ومیةالعم 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 1884 جویلیة 16 في المؤرخ األمر على و
  صفاقس،

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

   منھ، 41 الفصل خاصة و العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

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

  :یلــــــــي ما قـــــــرر

 2021 جانفي 11 یوم لفائدتھا و صفاقس ببلدیة تفتح :األول الفصل
 رتبة الى االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك مساعد متصرف
  .2020 سنة

  .خطط 04 ب شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل
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  .2020 دیسمبر 11 یوم الترشحات قائمة ختم یقع :3 الفصل

 و المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :4 الفصل
  .صفاقس لبلدیة االلكتروني الموقع

  البلدیــــــة رئیـــــس
  اللومي منیر    

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

  الدایر ساقیة

 2020 أكتوبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 43 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق

 لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب باالختبارات
  العمومیة االدارات

   الدائر، ساقیة بلدیة رئیس إن

  دستور،ال 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

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

 1967 مارس 04 في المؤرخ 1967 لسنة 69 عدد األمر وعلى
  الدائر ساقیة بلدیة بإحداث المتعلق

 افریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد االمر وعلى   
   الخاص االساسي ظامالن بضبط المتعلق 1999

 جمیع وعلى العمومیة االدارات لمھندسي المشترك بالسلك  
   عدد االمر وخاصة تممتھ او نقحتھ التي النصوص

  ،2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285  

 افریل 13 في المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر وعلى
 فیةكی وضبط القصوى السن لتحدید احكام بضبط المتعلق 2006
 المناظرات في المشاركة من العلیا الشھائد حاملي لتمكین احتسابھا
 في لالنتداب التكوین مراحل الى الدخول مناظرات او الخارجیة

  .العمومي القطاع

 11 في المؤرخ 2016 لینة 303 عدد الحكومي االمر وعلى
 الحكومة رئیس صالحیات بعض بتفویض المتعلق 2016 مارس

  .لمحلیةا الشؤون وزیر الى

 22 في المؤرخ  2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر وعلى
 والترقیة االنتداب والیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  بالبلدیات، والترسیم

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي االمر وعلى   
  الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  وأعضائھا،    

  مایلي قرر

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة القرار ھذا یضبط:ولاال الفصل
 لمھندسي المشترك بالسلك اول مھندسین النتداب باالختبارات

   .القرار ھذا الحكام وفقا المحلیة الجماعات لفائدة العمومیة االدارات

   لمھندسي المشترك بالسلك االول المھندسون ینتدب:2 الفصل
 المترشحین بین من المحلیة عاتالجما لفائدة العمومیة االدارات

 المناظرة طریق عن المھندسین عمادة بجدول المرسمین الخارجیین
 الوطنیة الشھادة على للمحرزین والمفتوحة باالختبارات الخارجیة
 علیھا المنصوص االختصاصات في لھا معادلة شھادة او لمھندس
 على سنة (40) اربعین العمر من البالغین المصاحب بالملحق

 المؤرخ 2006 لسنة 1031 عدد االمر احكام وفق تحتسب االكثر
  .اعاله الیھ المشار 2006 افریل 13 في

 الیھا المشار الخارجیة للمناظرة المترشحین على یجب :3 الفصل
 المعد االلكتروني الموقع عبر بعد عن ترشحاتھم تسجیل اعاله

 ضمونةم رسالة بواسطة وإرسالھا للترشح استمارة سحب ثم للغرض
 بقرار علیھ المنصوص العنوان على بالبلوغ االشعار مع الوصول

 الوثائق من یتكون بملف وجوبا مرفقة االستمارة وتكون المناظرة فتح
  :التالیة

  :للمناظرة الترشح عند/أ

 االلكتروني الموقع من وسحبھا تعمیرھا یتم) ترشح استمارة *
  www.concours.gov.tn  العمومیة المناظرات لبوابة

  .الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة *

  .الباكلوریا اعداد بطاقة من نسخة*

  التخرج سنة اعداد بطاقة من نسخة*

 الشھائد الى بالنسبة مصحوبة العلمیة الشھائد من مصورة نسخة *
  .معادلة بشھادة االجنبیة

  المھندسین عمادة بجدول الترسیم شھادة من مصورة نسخة*

  .وعنوانھ المترشح اسم یحمالن البرید ممعلو خالصان ظرفان *

 بأحد ترسیم شھادة او فعلیة مدنیة خدمات انجاز تثبت شھادة *
 بصفة القانونیة السن تجاوز الذي للمترشح بالنسبة التشغیل مكاتب
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 تاریخ في اشھر ثالثة من اكثر تسلیمھا على یمض لم شغل طالب
 القانونیة سنال من الخدمات ھذه مدة لطرح الترشحات قائمة ختم

  .باألمر للمعني القصوى

 المركزي الضبط بمكتب مباشرة ایداعھا یتم التي الملفات تقبل ال
  .الترشحات لفبول اجل اخر بعد الواردة او المعنیة بالبلدیة

  :المناظرة في النجاح بعد/ب

 على یمض لم (االصل) العدلیة السوابق سجل من مضمون -1
  .(03)شھرا ثالثة من اكثر تسلیمھ تاریخ

 من اكثر تسلیمھ تاریخ على یمض لم (االصل) والدة مضمون -2
  .(03)اشھر ثالثة

  .حدیثتان شمسیتان صورتان -3

  .یعادلھا ما او العلمیة الشھادة من لألصل مطابقة نسخة -4

  الباكلوریا اعداد بطاقة من لالصل مطابقة نسخة -5

  .التخرج سنة اعداد بطاقة من لالصل مطابقة نسخة-6

 من أكثر تسلیمھا تاریخ على یمض لم (االصل) طبیة  شھادة-7
 والذھنیة البدنیة المؤھالت فیھ تتوفر المترشح أن تثبت أشھر ثالثة

 قبل من مسلمة الجمھوریة تراب بكامل وظیفتھ لیمارس المفروضة
  .للصحة عمومیة مؤسسة

 من بقرار اعاله الیھا المشار  الخارجیة المناظرة تفتح:4 الفصل
  : القرار ھذا ویضبط البلدیة ئیسر

  للتناظر، المعروضة الخطط عدد*

  الترشحات، قائمة ختم تاریخ *

  المناظرة، فتح تاریخ *

 لجنة اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة على تشرف: 5 الفصل
 وتتولى المحلیة بالشؤون المكلف الوزیر من بقرار تركیبھا تضبط

  :بالخصوص اللجنة ھذه

  .المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

  .االختبارات سیر على واالشراف الملفات دراسة--

  .الجدارة حسب المترشحین ترتیب --

  .قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح--

 طریق عن یصل لم ترشح ملف كل وجوبا یرفض :6 الفصـــل
 جمیع یتضمن لم أو سریعال البرید أو الوصول مضمون البرید

 وتعتمد القرار ھذا من (أ الفقرة) الرابع بالفصل إلیھا المشار الوثائق
  .الترشح ملف إرسال تاریخ لتحدید البرید ختم المناظرة لجنة

 في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة تضبط :7 الفصـــل
 لجنة من وباقتراح البلدیة رئیس قبل من نھائیة بصفة المناظرة
  .المناظرة

 على اعاله الیھا المشار الخارجیة المناظرة تشتمل:8 الفصل
  :مرحلتین

  :االولى المرحلة 

 للمجموع وفقا تفاضلیا ترتیبا للمناظرة للمترشحین االولي الترتیب یتم
 یحتسب والذي المناظرة في التسجیل عند علیھ المتحصل الشخصي

  :التالي النحو على

 معدل)+(× 1.5  الباكلوریا شھادة لمعد)=الشخصي المجموع
 شھادة على الحصول سنة مقیاس عدد + (3 × التخرج سنة

  .جامعیة

  االقصى  العدد المعیار

  نقطة 30الیاكلوریا لشھادة النھائي المعدل

  نقطة 60اعداد كشف اخر حسب التخرج لسنة النھائي المعدل

  نقاط 10الجامعیة الشھادة على الحصول سنة

  نقطة 100الشخصي المجموع

 معیار لكل بالنسبة مترشح لكل المسند العدد احتساب كیفیة ضبط یتم
  :التالي النحو على

  .نقطة 30 االقصى العدد: االول المعیار *

  (1.5× الباكلوریا لشھادة النھائي المعدل)

  .نقطة 60 االقصى العدد:الثاني المعیار*

  (3× التخرج لسنة النھائي المعدل)

  .نقاط 10 االقصى ددالع:الثالث المعیار*

  :التالي بالجدول مبین ماھو حسب النقاط وتسند

 الترشحاتعدد غلق تاریخ من الجامعیة الشھادة على الحصول اقدمیة
  النقاط

  نقاط 10سنوات 5 من اقل

  نقاط 08سنوات 10 من واقل سنوات 5 من

  نقاط 06سنة 15 من واقل سنوات 10 من

  نقاط 04فوق فما سنة 15

 مرات6 حدود في الشفاھي االختبار الجراء رشحینالمت دعوة یتم 
 التفاضلي الترتیب حسب وذلك للتناظر المفتوحة الخطط عدد
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 بین التساوي حالة في .الشخصي لمجموعھم وفقا للمترشحین
  .سنا لالكبر االولویة تعطى المترشحین

  :الثانیة المرحلة

 قرارال بھذا الملحق البرنامج من یؤخذ موضوع حول شفاھي اختبار
 طریق عن السؤال اختیار یقع المناظرة لجنة اعضاء مع محادثة تلیھ

 یقسم السؤال ابدال في المترشح رغب اذا ما صورة وفي السحب
  .اثنین على الیھ یسند الذي العدد

  :یلي كما االختیار لھذا والضارب المحددة المدة تضبط

  النقاطالضارب االختبارالمدةعدد نوعیة

  شفاھي اختبار

  دقیقة 20   حضیرالت*

  دقیقة 20    العرض*

  دقیقة 20    الحوار*

  (20)والعشرین (0)الصفر بین یتراوح عدد

1  

 الفرنسیة باللغة او العربیة باللغة االختبار ھذا یجرى  :9 الفصل
  .المترشح اختیار حسب

 الشفاھي االختبار في بالمشاركة مترشح الي یسمح ال:10 الفصل
  .االولى المرجلة في وقف فما نقطة خمسین على یحرز لم ان

 عشرین على (06) ستة من اقل عدد كل عن ینتج:11 الفصل
  .المترشح قبول رفض الشفاھي االختبار في (20)

 المترشح قبل من علیھ المتحصل المجموع احتساب یقع:12 الفصل
  :كاالتي

  المرحلةالضارب حسب النقاط مجموع

  2أ=االولى المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

  1ب=الثانیة المرحلة في علیھ المتحصل النقاط مجموع

 تفاضلیا ترتیبا المترشحین ترتیب المناظرة لجنة تتولى:13 الفصل 
 یمكن الذین المترشحین في قائمتین وتقترح النھائي الحاصل حسب
  .نھائیة بصفة قبولھم

 في نھائیا المقبولین نالمترشحی اسماء على تشتمل:االصلیة القائمة/1
 تحصل الذي النھائي للحاصل طبقا الجدارة ترتیب حسب المناظرة

  .تسدیدھا المزمع المراكز حدود وفي المترشح علیھ

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة تحصل واذا /2
  .سنا الكبرھم االولویة

 على  %50 حدود في القائمة ھذه اعداد یتم:التكمیلیة القائمة/ب
 لتمكین االصلیة بالقائمة المسجلین المترشحین عدد من تقدیر اقصى
 لم والذین الناجحین المترشحین تعویض من االقتضاء عند االدارة
  .عملھم بمراكز یلتحقوا

 التكمیلیة والقائمة االصلیة القائمة نھائیة بصفة تضبط :14 الفصل
 رئیس قبل من ةالخارجی المناظرة في نھائیا المقبولین للمترشحین

  .البلدیة

 االصلیة بالقائمة بالتصریح الدائر ساقیة بلدیة تقوم:15 الفصل
  .عملھم بمراكز لاللتحاق  الناجحین المترشحین واستدعاء

 من بدایة تقدیر اقصى على یوما (30) ثالثون اجل انقضاء وبعد
 على التنبیھ االدارة تتولى ، االصلیة بالقائمة التصریح تاریخ
 بان بالتسلیم االشعار مع الوصول مضمونة رسالة بواسطة فینالمتخل
 (15)عشر خمسة اقصاه اجل في عملھم بمراكز االلتحاق علیھم
 المترشحین قائمة من ویحذفون للتسمیة رافضین یعتبرون او یوما

 بالقائمة المسجلین بالمترشحین تعویضھم ویتم المناظرة في الناجحین
  .التفاضلي الترتیب حسب وذلك التكمیلیة

 من تقدیر اقصى على اشھر (6) ستة التكمیلیة بالقائمة العمل وینتھي
  .االصلیة  بالقائمة التصریح تاریخ

  . المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر: 16 الفصل

   في الدائر ساقیة

  البلدیة رئیس
  الصامت خالد

  ملــحق                                  

 اول مھندس النتداب باالختبارات الخارجیة المناظرة برنامج
  "كھرومیكانیكیة ھندسة" اختصاص

 الجماعات لفائدة العمومیة االدارات مھندسيل المشترك بالسلك 
  .المحلیة

   المیكانیكیة الحركة دراسة - 

   السوائل آلیة -

   المیكانیكیة االنظمة تصور دراسة -

   االلیات دراسة -

   االالت عناصر -

  االالت دینامیكیة -

  االرتجاجات آلیة -

   المیكانیكي الصنع -
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  المواد صقل طریق عن القولبة -

  البالستیكي التشغیل طریق عن ةالقولب -

   اللحام و القولبة -

   المیكانیكیة االنظمة في التحكم -

  ( القوة ) االلكترونیك -

   االلكترونیة االجھزة و االستشعار اجھزة -

   السریعة االالت و الحراریة االنظمة -

   التطبیقیة الحراریة الدینامیكا -

   االلیة المیكانیكیة االنظمة -

  ونیكااللكتر -

   الكھربائیة االلة -

   ھیدرولیكیة الة -

   االلیة المیكانیكیة االنظمة صیانة و دراسة -

  بلدیة رئیس  
  الصامت  خالد

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

  المحرص

 2020 فیفري 28  في مؤرخ 2020   لسنة 24 عدد مداوالت
  الشفار و نقطة لمنطقتي العمرانیة التھیئة أمثلة بمراجعة یتعلق

                  

  البلدي المجلس مداولة من مستخرج

  2020 لسنة األولى العادیة دورتھ في

  2020 فیفري 29  بتاریخ المنعقدة

  :مختلفة مواضیع /7     

  :الشفار و نقطة لمنطقتي العمرانیة التھیئة أمثلة حول (2 

 على البلدیة رئیس شنیور دمحم السید عرض : الموضوع طرح *   
 المنعقدة الجلسة خالل إلیھ التعرض تم ما على بناء انھ لحاضرینا

 و اإلسكان و التجھیز بوزارة العمرانیة للتھیئة العامة اإلدارة بمقر
 التھیئة أمثلة مراجعة موضوع حول بتونس العمرانیة التھیئة

 أن بضرورة علینا اإلشارة تم فقد ,الشفار و نقطة لمنطقتي العمرانیة
 الشفار و نقطة لمنطقتي العمرانیة التھیئة لمثالي ةالمراجع تشمل
 المنطقة حدود دراسات مكاتب طرف من االنجاز بصدد الذین

 یقع ال حتى المجاورة الفالحیة المناطق تشمل ان دون فقط العمرانیة

 في ذلك یندرج و النظر ذات الوطنیة اللجنة على الموضوع عرض
  . المراجعة ھذه انجاز في التسریع إطار

 البلدي المجلس صادق النقاش و المداولة بعد :البلدي المجلس رأي *
 العمرانیة التھیئة لمثالي المراجعة تشمل أن على حاضریھ بإجماع

 مكاتب طرف من االنجاز بصدد ھما الذین الشفار و نقطة لمنطقتي
 المناطق تشمل ان دون فقط العمرانیة المنطقة حدود دراسات
 الوطنیة اللجنة على الموضوع عرض یقع ال حتى المجاورة الفالحیة

 المراجعة ھذه انجاز في التسریع إطار في ذلك یندرج و النظر ذات
  .بالموضوع المتعلقة اإلجراءات إتمام لرئیسھ فوض و

 البلدي للمجلس األولى العادیة الدورة أثناء المداولة ھذه وقعت
 رئیس شنیور دمحم : السید برئاسة 2020 فیفري 29 بتاریخ المنعقدة

 اآلتي البلدي المجلس أعضاء السادة و السیدات بحضور و البلدیة 
 , بیبي عنیاة, نصر بن أسماء ,الرقیق سلیم ,بكار ناصر:ذكرھم

 عبد, الرقیق حنان, سالم نجیب,سویسي علي دمحم, السلیمي المنصف
 سحر , بیبي نادرة ,الشریطة رضا ,بنصالح ضحى, ,الرقیق الفتاح
 السیدات من كل عذر بدون تغیب قد و .بوعلي أوالد بسیم و بركا�

 ,الحزامي عبیر,قربع نوره, شقیر رفیقة ,السلیمي أمل :السادة و 
 عطیة و ربعي كریم , بنحسین نسرین ,الزمال علي ,قدوار علي دمحم

 الخمیس یوم تمھیدیة جلسة العادیة الدورة ھذه عقد سبق كما.دحمان
      .2020 جانفي 23

  األصل طبق جمستخر

   : في المحرس

  بلدیة ئیسر
  شنیور  دمحم
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