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  الـجريدة الــرســمية
  للــجماعــات المــحــلية

  

  

  

 
 

 

 

  

  

  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
 

  اللیل وادي
 -السعیدة :  بلدیة دائرة إحداث بقرار یتعلق 2019 أكتوبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار

  .........................................................................................................................النسیم – الریاض
  تمیم منزل

  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أكتوبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 بعنوان  تمیم منزل ةبلدی لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى االستثنائیة

  ................................................................................................................................2020 سنة
  قلیبیة

  ...............................دائرة احداث بقرار یتعلق 2020 جویلة 24  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار
  .............................المآوي معلوم بتعدیل یتعلق 2020 جویلة 11  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار

  بوعرقوب
 2020 نوفمبر 11 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة تكتبمس رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

  ..........................................................................................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة
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 یتعلق 2020 نوفمبر 11 في بمؤرخ یتعلق 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  .................................................................................................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة

 2020 نوفمبر 11 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 19 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المنــاظرات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

  .................................................................2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات
  تبرسق

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

  ..................................................مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق

  ................................................................................................................................ 2020 سنة
  مریم شط

  ....................5 صنف عامل انتداب بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
  ....................5 صنف عامل انتداب بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  ....................5 صنف عامل انتداب بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  بومرداس

  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك ارياالد  بالسلك   مساعد متصرف  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة

  ..................................................................................................2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة
  الداخلیة  المناظرة  بفتح تعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك   مركزي محلل  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات

  ........................................................................................................ 2020 سنة بعنوان بومرداس

  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2020 جوان 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك  مركزي محلل  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة

  ................................................................................................................... بومرداس بلدیة لفائدة
  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري  بالسلك   مساعد متصرف  رتبة إلى  للترقیة  بالملفات

  .........................................................................................................2020 سنة عنوانب بومرداس

  السواسي
 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

  .....2020 سنة بعنوان السواسي بلدیة لفائدة رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق
  صفاقس

 بطریق البلدیة بالمنطقة الكائنة المقبرة بفتح یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

  .................................................................................................المتوفین دفن بغرض بصفاقس قرمدة

 الشرس ومنع الكالب وجوالن تربیة بتراتیب یتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2020 لسنة 46 عدد قرار

  ..........................................................................................................................................منھا

  قرقنة
 بالتمدید یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 المعماریین المھندسین بسلك أول معماري مھندس النتداب الخارجیة للمناظرة الرشحات ختم و إجراء تاریخ في

  .....................................................................................2020 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة لإلدارة

  طینة
 الربط رخص بإمضاء المتعلق تفویض بقرار یتعلق 2019 جوان 24  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

  ........................................................................................................................العمومیة بالشبكات
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 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

  .....................طینة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقیة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

  .................2020 سنة بعنوان طینة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة طبضب یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  .................................طینة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة اظرةنم بفتح یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  .....................................................2020 سنة بعنوان طینة بلدیة لفائدة المشترك اإلداري بالسلك متصرف
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  ................................طینة بلدیة لفائدة العمومیة داراتلإل المشترك التقني بالسلك رئیس تقني رتبة الى للترقیة
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

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

 یتعلق 2020 دیسمبر04 في مؤرخ بقرار یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

  ....................................................................الزواج عقود إلبرام الجلسات قاعة استغالل معلوم بمراجعة

 سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   لسنة 34 عدد قرار

  ........................مدنین بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات ترقیةلل الداخلیة المناظرات طریق عن شغورھا

  أجیم جربة
 للترقیة ملفاتبال داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  ..................................آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني رتبة إلى
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  .........................................آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات لمشتركا التقني بالسلك تقني رتبة إلى
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  ...............................................جیمآ جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك  أول تقني
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

  ..........آجیم جــربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد رقرا

  ................................................آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

  ................................آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  ......................................آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة
 إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  ...............................آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات كالمشتر التقني بالسلك  أول رئیس  تقني رتبة
 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

  ..........................یمآج جــربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى
 المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط بیتعلق یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

........................................آجیم جربة بلدیة لفائدة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة طریق عن شغورھا سد
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  القــــرارات
      

  

  

  ةالمحلي الجماعات

  

  اللیل وادي

  

 2019 أكتوبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار

  النسیم - الریاض -السعیدة :  بلدیة دائرة احداث بقرار یتعلق

    

  اطالعھ ،بعد اللیل وادي بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي  القانون على

   المحلیــة الجماعـــــات مجلة بإصدار والمتعلق 2018

     .البلدیة الدوائر بإحداث المتعلق منھا 226 عدد الفصل خاصة و 

 المتعلق 1985 أفریل 04 في المؤرخ 520 عدد األمر وعلى

  .اللیل وادي بلدیة بإحداث

 جویلیة 03 بتاریخ المنعقد البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى

2018  

 اكتوبر 03 یخبتار البلدي للمجلس اإلستثنائیة الجلسة محضر وعلى

   بالسعیدة بلدیة دائرة بإحداث والمتعلق 2018

  یلـــــــي ما قّرر

 دائرة مسمى تحت السعیدة بمنطقة بلدیة دائرة أحدثت  :األول الفصل

  "النسیم - الریاض  -السعیدة "

 مع السعیدة و الریاض عمادتي البلدیة الدائرة تضم :الثاني الفصل

  للعمادتین  بیةالترا الحدود نفس على المحافظة

  .القرار ھذا بتنفیذ مكلف للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل

  بلدیة رئیس 
  اللوح رضا

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

  تمیم منزل

 یتعلق 2020 أكتوبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 منزل بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك دارياال بالسلك رئیس

  .2020 سنة بعنوان  تمیم

 یتعلق   2020 أكتوبر  27 في مؤرخ  تمیم منزل بلدیة رئیس من

 متصرف رتبة الى االستثنائیة  للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 لمنز بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس

  .2020 سنة بعنوان  تمیم

  ، تمیم منزل بلدیة رئیس إن

   الدسـتـور، على اإلطــــالع بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

    المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 ألعوان العام ساسياأل النظام بضبط المتعلق 1983

 العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و  الدولــــــــــــــــــــــــــة

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011،  

 بلدیة بإحداث المتعلق 1921 فیفري 19 في المؤرخ األمر وعلى

  .تمیم منزل

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي االمر على و

 و االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات الترسیم و الترقیــــــــــــــــــــــــــــــــة

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد الحكومي األمر وعلى

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020فیفري

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 بضبط یتعلق 2020 أوت 3 في مؤرخ الحكومة رئیس قرار وعلى

 السلك رتب مختلف إلى االستثنائیة للترقیة التناظر كیفیة و مقاییس

  .العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

  :یـلـــي مـــا قـــــــــــرر

  دیسمبر 9 یوم ولفائدتھا  تمیم منزل بلدیةب تفتح :األول الفصل

 االستثنائیة للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة االیام و 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك  رئیس متصرف رتبة إلى

  .2020 سنة بعنوان العمومیة

  إثنین بـخطتین للتناظر المعروضة الخطط عدد حدد :2الفصل

(2).  
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 األیام و 2020  دیسمبر9 یوم المناظرة لجنة جتمعت :3 الفصل

  .الموالیة

  2020 نوفمبر 9 یوم الترشحات قائمة غلق یقع :4 الفصل

     2020 أكتوبر  27 : في  تمیم منزل

  بلدیة رئیس 
  بنرحومة  صابر

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

  

  قلیبیة

  

 یتعلق 2020 جویلة 24  في مؤرخ 2020   لسنة 37 عدد قرار

  دائرة داثاح بقرار

 ویقع قلیبیة لبلدیة التابعة الخطف وادي بمنطقة بلدیة دائرة تُحدث

 طرف من المعد التحدید بمحضر علیھا المنصص الحدود اعتماد

 المصاحب بعد عن واالستشعار الخرائط لرسم الوطني المركز

  .للقرار

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 یتعلق 2020 جویلة 11  في ؤرخم 2020   لسنة 38 عدد قرار

  المآوي معلوم بتعدیل

 البضائع نقل أو األشخاص نقل عربات وقوف معلوم تعدیل یقع

   : یلي كما البلدیة بالمنطقة

 من الجزء عن د0,400و الیوم في د0,600 :القدیمة التعریفة-

  الیوم

  الیوم من الجزء أو الیوم في د1,000:الجدیدة التعریفة-

  بلدیة رئیس
  الحجام الجم

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

  بوعرقوب

  

 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 11 في مؤرخ بقرار یتعلق

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة

 ةسن بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

2021.  

 نوفمبر 11 في مؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس من  قــــــــــــــرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة

     بوعرقوب بلدیة رئیس ان

   الـــدستور، على عاالطـــــال بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى      

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى      

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریة الصبغة ذات عمومیةال والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصـــــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى      

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى     

 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لالدارات المشترك

 فیفري 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد األمر وعلى    

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 نوفمبر 11 في مؤرخال بوعرقوب بلدیة رئیس قرار وعلى      

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق 2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة الى للترقیة

  .2021 سنة بعنوان العمومیة

  :یلي ما قـــــــــــــرر

 2021 فیفري 11 یوم ولفائدتھا بوعرقوب ببلدیة یفتح :1 الفصل

 مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة والیةالم واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

2021.  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

            .2021 جانفي 11 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

             

  بلدیة رئیس    
  الھاني لالجلی عبد
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------------------  

 2020 نوفمبر 10  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020 نوفمبر 11 في بمؤرخ یتعلق

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات

 نوفمبر 11 في مؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس من ـــــرارقـــــــــ

 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق 2020

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب

     بوعرقوب بلدیة رئیس ان

   الـــدستور، على االطـــــالع بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي القانون وعلى      

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى      

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اریةاإلد الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصـــــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى      

 والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى     

 االداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لالدارات المشترك

 فیفري 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد األمر وعلى    

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020

 نوفمبر 11 في المؤرخ بوعرقوب بلدیة رئیس قرار وعلى    

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط لمتعلقا 2020

 لإلدارات المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقیة

   .2021 سنة بعنوان العمومیة

  :یلي ما قـــــــــــــرر

 2021 فیفري 11 یوم ولفائدتھا بوعرقوب ببلدیة یفتح :1 الفصل

 كاتب رتبة الى للترقیة اتبالملف داخلیة مناظرة الموالیة واألیام

 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2021.  

  .01 بـ شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :2 الفصل

   2021 جانفي 11 یوم الترشحات ختم یقع :3 الفصل

  بلدیة رئیس   
  الھاني الجلیل عبد

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

 2020 نوفمبر 10  في ؤرخم 2020   لسنة 19 عدد قرار

 كیفیة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 11 في مؤرخ بقرار یتعلق

 إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المنــاظرات تنظیم

 بوعرقوب بلدیة لفـائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان

 نوفمبر 11 في مؤرخ عرقوببو بلدیة رئیس من قــــــــــــــرار

 بالملفات الداخلیة المنــاظرات تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة الى للترقیة

  .2021 سنة بعنوان بوعرقوب بلدیة لفـائدة العمومیة

  بوعرقوب، بلدیة رئیس ان

   الدستور، على اطالعھ بعد

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29عدد األساسي ونالقان وعلى      

   المحلیة، الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112عدد القانون وعلى      

 الدولة ألعــوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 اإلداریـــــــة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 المرسوم وخاصـــــــة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  ،2011 دیسمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89عدد

 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى       

 والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22

  بالبلدیات والترسیم

 في مؤرخ 2020 لسنة 115عدد األمر وعلى      

 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط یتعلق 25/02/2020

  العمومیة، لإلدارات المشترك اإلداري

 02 في مؤرخ 2020 لسنة 84عدد الرئاسي األمر وعلى     

  وأعضائھا، الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

  :یلي ما قـــــــــــــرر

 رتبة الى للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة تنظم :01 الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  .القرار ھذا ألحكام

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن :02 الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة

 األقدمیة شرط فیھم والمتوفر رتبتھم في المترسمون االستقبال أعوان

  .الترشحات ختم تاریخ فــــــــي الرتبة ھذه في أقدمیة سنوات (05)

 بالمرجع الیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح :03 الفصل

 الراجعین االعوان لفائدة بوعرقوب البلدیة رئیس من بقرار أعاله

  .سواھم دون بوعرقوب بلدیة الى بالنظر
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  :القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات غلق تاریخ-

 من بقرار الیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب :04 الفصل

  :التالیة بالوثائق مصحوبة بوعرقوب بلدیة رئیس

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا ویكون المترشح بھا قام التي

  .ینوبھ من أو اإلدارة

 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 صللأل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخة-

 (5) خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني اإلداري الملف

  .المناظرة فتح لسنة السابقة األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا وتم المترشح ھافی شارك

  .استقبال عون رتبة

 الترشحات قائمة غلق بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض-

 تاریخ معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون

  .االرسال

 أعاله الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط :5 الفصل

 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى

  :بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  .المشاركة

  .الغرض في المحددة للمقاییس المترشحین وترتیب الملفات تقدیم-

  .قبولھم یمكن الذي المترشحین قائمة اقتراح-

 یتراوح تقییمي عدد اسناد للمترشح مباشرال الرئیس یتولى :6 الفصل

 المنوطة للمھام أداء عن یعبر (20-0) والعشرون الصفر بین

  .لعملھ أدائھ في واتقانھ وانضباطھ بعھدتھ

  :یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط :7 الفصل

  .للمترشح العامة األقدمیة-

  .للمترشح الرتبة في األقدمیة-

  .للمترشح التعلیمي وىالمست او الشھائد-

 منذ اإلدارة قبل من فیھا المرخص أو المنظمین والملتقیات التكوین-

  .استقبال عون رتبة في التسمیة

  .والمواظبة السیرة-

 الیھا والمشار المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل

 ءمتتال أخرى مقاییس إضافة المناظرة لجنة ألعضاء ویمكن

 بالمقاییس الخاصة الضوارب وتضبط المترشح رتبة وخصوصیة

 بین یتراوح عدد مقیاس الى ویسند اللجنة أعضاء قبل من المذكورة

  .(20) والعشرین (0)

 الملفات تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى :8 الفصل

 حسب المترشحین وترتیب القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

 تحصل وإذا علیھا لمتحصل األعداد مجموع على باالعتماد لجدارةا

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  .سنا ألكبرھم

 المناظرة في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط :9 الفصل

 لجنة من باقتراح بوعرقوب بلدیة رئیس قبل من أعاله الیھا المشار

  .المناظرة

  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر :10 الفصل

  :في بوعرقوب

  بلدیة رئیس    
  الھاني الجلیل عبد

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

  تبرسق

  

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 إمتحان بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من مقـــــــــــرر

 أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني إمتحان بفتح یتعلق

  .مباشرة

  تبرسق بلدیة رئیس إن

  ، الدستور على اإلطالع بعد
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 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  وعلى 

  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 ألعـوان العام األساسـي النظـام بضبـط المتعلق 1983

 المؤسسات و حلیةالم الجماعات و الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة

 نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات العمومیة

 المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و  تممتــــــــھ أو

  . 2011 سبتمبر 23 في

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 لـةالدو عملـة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  . اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  . والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة النتداب لمھنیةا واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 عدد بضبط المتعلق  2020 سبتمبر 16 في المؤرخ المقرر وعلى

 ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من ترقیتھم المزمع العملة

  . 2020 سنة بعنوان تبرسق

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 من العملة لترقیة مھني إمتحان تبرسق ببلدیة یفتح : األول الفصل

   :التالي الجدول لمقتضیات وفقا وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف

   : الثانیة الوحدة ضمن-1

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي افاألصن

  مھني إمتحان

   03الرابع الصنف

  02الخامس الصنف

  -السادس الصنف

  04السابع الصنف

   : الثالثة الوحدة ضمن-2

 طریق عن ترقیتھم المراد العملة إلیھاعدد الترقیة ستتم التي األصناف

  مھني إمتحان

 2021 جانفي 15 یوم المھنیة متحاناتاال تجرى : الثاني الفصل

      . الموالیة واألیام

  . 2020 دیسمبر 15 یوم الترشحات قائمة ختم یقع : الثالث الفصل

  2020 سبتمبر 16 : في تبرسق

  بلدیة رئیس
  بالطاھر  أنیس

  

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

 2020 سبتمبر 15  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار

 لجنة بتركیب یتعلق 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ بقرار یتعلق

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان

  2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة

 2020 سبتمبر 16 في مؤرخ تبرسق بلدیة رئیس من  مقـــــــــــرر

 إلى صنف من العملة لترقیة المھني اإلمتحان لجنة بتركیب یتعلق

  . 2020 سنة بعنوان تبرسق بلدیة لفائدة رةمباش أعلى صنف

  ، تبرسق بلدیة رئیس إن 

  ، الدستور على اإلطالع بعد  

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون  وعلى

  . المحلیة الجماعات مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 ألعـوان العـام األساسـي النظـام بضبـط المتعلق 1983

 العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و الدولـــــــــــــــــــــــــــــة

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و اإلداریة الصبغة ذات

 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و  تممتــــــــھ

  . 2011 سبتمبر 23

 بلدیة بإحداث المتعلق 1904 فیفري 09 في خالمؤر األمر على و

  . تبرسق

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر على و

 الدولـة عملـة بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1998

  .اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

  . والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019

 بین المطابقة بضبط المتعلق 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة عملة سلك أصناف درجات

  .التأجیر ومستویات اإلداریة الصبغة ذات العمومیة
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 نظام بضبط المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ المقرر وعلى

 عملة وترقیة النتداب المھنیة واالمتحانات االختبارات وبرنامج

  . المحلیة الجماعات

 المتضمن 2014 فیفري 24 في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب المھنیة للمدونة

  . والبلدیات الجھویة المجالس لعملة واالنتداب

 إمتحان بفتح المتعلق 2020 سبتمبر 16 في المؤرخ لمقررا وعلى

 تبرسق ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقیة مھني

  . 2020 سنة بعنوان

  : یلـــــــــــــــــي ما قـــرر

 من العملة لترقیة المھني االمتحان لجنة تتركب : األول الفصل

   : السادة من تبرسق ببلدیة مباشرة أعلى صنف إلى صنف

    :                  تبرسق بلدیة رئیس :   بالطاھر أنیس-

  اللجنة رئیس

     :                  للبلدیة العام الكاتب  :  الماجري آمال-

   عضو

  عضو    :  والمالیة اإلداریة الشؤون مدیر كاھیة : الباجي دمحم-

     :                              تقني  مساعد  : تكفة كمال-

  عضو

 أعضاء تعیین اللجنة لرئیس االقتضاء عند یمكن : الثاني الفصل

 ھي التي األعمال بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  . اللجنة أعضاء مشموالت من

  2020 سبتمبر 16 : في تبرسق

  بلدیة رئیس                                                    

  بالطاھر  یسأن

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

  مریم شط

  

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  5 صنف عامل انتداب بقرار

  مریم شط بلدیة رئیس إن قـــــــــــــــــــــــــــرار

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد

  . 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 برسبتم 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 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 وأصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 جویلیة 04 في المؤرخ 1980 لسنة 876 عدد األمر وعلى

 ورفع التطھیر عملة إلى األوساخ منحة بتحویل المتعلق 1980

   المحلیة بالجماعات المباشرین الفضالت

 أوت 18 في المؤرخ 1990 لسنة 1293 عدد األمر وعلى

 الفواضل ورفع الصحة لحفظ البلدیة المنحة باحداث المتعلق 1990

     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المنزلیة

 1983 جوان 17 المؤرخ 1983 لسنة 578 عدد األمر وعلى

 الدولة أعوان لفائدة كیلومتریة جملیة منحة باحداث المتعلق

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المحلیة اتوالجماع

 فیفري 11 في المؤرخ  1988 لسنة 187 عدد األمر وعلى

 ألعوان اإلنتاج منحة إسناد وشروط مقادیر بضبط المتعلق 1988

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة

 ؤرخالم 1988 لسنة 1980 عدد باألمر ،المنقح اإلداریة الصبغة

 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 1988 نوفمبر 10 في

.  

 فیفري 12 في المؤرخ  2007 لسنة 268 عدد األمر وعلى

 1997 لسنة 1832 عدد األمر وإتمام بتنقیح المتعلق 2007

 األساسي المرتب بضبط والمتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ

 العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان

  . اإلداریة الصبغة ذات

 جانفي 21 في المؤرخ 2015 لسنة 379 عدد األمر وعلى

 وزارة أعوان لفائدة خاصة تكالیف منحة باحداث المتعلق 2015

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  الجھویة والمجالس الداخلیة

 اخليالد األمن قوات أسالك غیر من إلشرافھا الخاضعة اإلداریة

   منھ مكرر 3 الفصل وخاصة

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى

 وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

    المحلیة الجماعات عملة
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 المھنیة للمدونة 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق وعلى

 لعملة واإلنتداب الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب

  والبلدیات الجھویة المجالس

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات والترسیم

 بلدیات بـإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ األمـر وعلى

  مریم شط بلدیـة بینھا من والتي جدیدة

 امتحان بفتح المتعلق 2019 نوفمبر 12 في المؤرخ القرار وعلى

  مریم شط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة 03 عدد إلنتداب مھني

 من عملة إلنتداب الخارجیة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

 التي 2020 سبتمبر 22 یوم مریم شط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة

 النھائي القبول اختبار في مسعود بن مروان السید نجاحب صرحت

  2020 سبتمبر 22 یوم المجرى

 اإلعتمادات توفر وعلى البلدي اإلطار بقانون الحاصل الشغور وعلى

   2020لسنة مریم شط بلدیة بمیزانیة المرصودة

  : یلــــي مــا قـــــرر

 عامل بصفة  مسعود بن مروان السید ینتدب : األول الفصل

 األول التأجیر مستوى األولى الدرجة متربص الخامس بالصنف

 شاغرة خطة لیشغل 2020 دیسمبر 01 من بدایة مریم شط ببلدیة

  . الثقیل الوزن في سائق اختصاص في األعوان بمجموع

 باإلضافة باألمر المعني یتمتع التاریخ نفس من بدایة : الثاني الفصل

 من األول التأجیر مستوى ألولىا للدرجة الموافق األساسي مرتبھ إلى

  : التالیة بالمنح الخامس الصنف

  296.750..........................:    األساسي األجر-

  751.500........: الفواضل ورفع الصحة لحفظ البلدیة منحة-

  75.000...........................:    األوساخ منحة-

  100.000..............:    خاصة تكالیف منحة-

     17.250.....................:    الكیلومتریة المنحة-

  13.333.......................................:   انتاج منحة-

 لھ تصرف السنة في دینار 240 إلى 0 من تتراوح انتاج منحة-

  .العمل بھا الجاري التراتیب حسب

 بعنوان والحجز الدخل على للضریبة خاضعة األجرة ھذه وتكون

 المنحة باستثناء الوفاة عند المال ورأس اإلجتماعیة والحیطة التقاعد

  . العائلیة

 یقع سنتین لمدة لتربص باألمر المعني یخضع : الثالث الفصل

  . إعفاؤه أو ترسیمھ إما بانتھائھا

     شط بلدیة محتسب البلدي والقابض العام الكاتب : الرابع الفصل

  2020 بردیسم 01 : في مریم شط  

  بلدیة رئیس   
  العذاري سمیر

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  5 صنف عامل انتداب بقرار

  مریم شط بلدیة رئیس إنفرار 

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون ىوعل

 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

 دیسمبر 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر ىوعل

 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 وأصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 جویلیة 04 في المؤرخ 1980 لسنة 876 عدد األمر وعلى

 ورفع التطھیر عملة إلى األوساخ منحة بتحویل المتعلق 1980

   المحلیة بالجماعات المباشرین الفضالت

 أوت 18 في المؤرخ 1990 لسنة 1293 عدد األمر وعلى

 الفواضل ورفع الصحة لحفظ البلدیة المنحة باحداث المتعلق 1990

     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المنزلیة

 1983 جوان 17 المؤرخ 1983 لسنة 578 عدد األمر وعلى

 الدولة أعوان لفائدة كیلومتریة جملیة منحة باحداث المتعلق

  اإلداریة الصبغة ذات عمومیةال المحلیة والجماعات

 فیفري 11 في المؤرخ  1988 لسنة 187 عدد األمر وعلى

 ألعوان اإلنتاج منحة إسناد وشروط مقادیر بضبط المتعلق 1988

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة

 المؤرخ 1988 لسنة 1980 عدد باألمر ،المنقح اإلداریة الصبغة
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 تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 1988 مبرنوف 10 في

.  

 فیفري 12 في المؤرخ  2007 لسنة 268 عدد األمر وعلى

 1997 لسنة 1832 عدد األمر وإتمام بتنقیح المتعلق 2007

 األساسي المرتب بضبط والمتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ

 عمومیةال والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة ألعوان

  . اإلداریة الصبغة ذات

 جانفي 21 في المؤرخ 2015 لسنة 379 عدد األمر وعلى

 وزارة أعوان لفائدة خاصة تكالیف منحة باحداث المتعلق 2015

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  الجھویة والمجالس الداخلیة

 الداخلي األمن قوات أسالك غیر من إلشرافھا الخاضعة اإلداریة

   منھ مكرر 3 فصلال وخاصة

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى

 وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

    المحلیة الجماعات عملة

 المھنیة للمدونة 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق وعلى

 لعملة واإلنتداب الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب

  والبلدیات الجھویة المجالس

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات والترسیم

 بلدیات بـإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ األمـر وعلى

  ممری شط بلدیـة بینھا من والتي جدیدة

 امتحان بفتح المتعلق 2019 نوفمبر 12 في المؤرخ القرار وعلى

  مریم شط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة 03 عدد إلنتداب مھني

 من عملة إلنتداب الخارجیة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

 التي 2020 سبتمبر 22 یوم مریم شط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة

 النھائي القبول اختبار في عثمان ابن یلسھ السید بنجاح صرحت

  2020 سبتمبر 22 یوم المجرى

 اإلعتمادات توفر وعلى البلدي اإلطار بقانون الحاصل الشغور وعلى

   2020لسنة مریم شط بلدیة بمیزانیة المرصودة

  : یلــــي مــا قـــــرر

 بالصنف عامل بصفة عثمان ابن سھیل السید ینتدب : األول الفصل

 شط ببلدیة األول التأجیر مستوى األولى الدرجة متربص الخامس

 بمجموع شاغرة خطة لیشغل 2020 دیسمبر 01 من بدایة مریم

  . الثقیل الوزن في سائق اختصاص في األعوان

 باإلضافة باألمر المعني یتمتع التاریخ نفس من بدایة : الثاني الفصل

 من األول تأجیرال مستوى األولى للدرجة الموافق األساسي مرتبھ إلى

  : التالیة بالمنح الخامس الصنف

  296.750............:          األساسي األجر-

   751.500......: الفواضل  ورفع الصحة لحفظ البلدیة منحة-

  75.000..............................:  األوساخ منحة-

  100.000.........................:   خاصة تكالیف منحة-

  17.250...........................: الكیلومتریة نحةالم-

  13.333.....................................: انتاج منحة-

 لھ تصرف السنة في دینار 240 إلى 0 من تتراوح انتاج منحة-

  .العمل بھا الجاري التراتیب حسب

 بعنوان والحجز الدخل على للضریبة خاضعة األجرة ھذه وتكون

 المنحة باستثناء الوفاة عند المال ورأس اإلجتماعیة والحیطة التقاعد

  . العائلیة

 یقع سنتین لمدة لتربص باألمر المعني یخضع : الثالث الفصل

  . إعفاؤه أو ترسیمھ إما بانتھائھا

 شط بلدیة محتسب البلدي والقابض العام الكاتب : الرابع الفصل

  . رالقرا ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان مریم

  2020 دیسمبر 01 : في مریم شط

  بلدیة رئیس  
  العذاري سمیر

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

  5 صنف عامل انتداب بقرار

  مریم شط بلدیة رئیس إن قـــــــــــــــــــــــــــرار

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد

  . 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 ومالمرس وخاصة تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 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
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 یسمبرد 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2510 عدد األمر وعلى

 عملة سلك وأصناف درجات بین المطابقة بضبط المتعلق 1998

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات الدولة

  .التأجیر ومستویات اإلداریة

 جویلیة 04 في المؤرخ 1980 لسنة 876 عدد األمر وعلى

 ورفع التطھیر عملة إلى األوساخ منحة بتحویل المتعلق 1980

   المحلیة بالجماعات باشرینالم الفضالت

 أوت 18 في المؤرخ 1990 لسنة 1293 عدد األمر وعلى

 الفواضل ورفع الصحة لحفظ البلدیة المنحة باحداث المتعلق 1990

     تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى المنزلیة

 1983 جوان 17 المؤرخ 1983 لسنة 578 عدد األمر وعلى

 الدولة أعوان لفائدة كیلومتریة جملیة منحة باحداث المتعلق

  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المحلیة والجماعات

 فیفري 11 في المؤرخ  1988 لسنة 187 عدد األمر وعلى

 ألعوان اإلنتاج منحة إسناد وشروط مقادیر بضبط المتعلق 1988

 ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة

 المؤرخ 1988 لسنة 1980 عدد باألمر ،المنقح اإلداریة الصبغة

   تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى 1988 نوفمبر 10 في

 فیفري 12 في المؤرخ  2007 لسنة 268 عدد األمر وعلى

 1997 لسنة 1832 عدد األمر وإتمام بتنقیح المتعلق 2007

 األساسي المرتب بضبط والمتعلق 1997 سبتمبر 16 في المؤرخ

 العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات الدولة انألعو

  . اإلداریة الصبغة ذات

 جانفي 21 في المؤرخ 2015 لسنة 379 عدد األمر وعلى

 وزارة أعوان لفائدة خاصة تكالیف منحة باحداث المتعلق 2015

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات  الجھویة والمجالس الداخلیة

 الداخلي األمن قوات أسالك غیر من إلشرافھا الخاضعة اإلداریة

   منھ مكرر 3 الفصل وخاصة

 المتعلق 2014 فیفري 24 في المؤرخ الداخلیة وزیر قرار وعلى

 وترقیة إلنتداب المھنیة واإلمتحانات اإلختبارات وبرنامج نظام بضبط

    المحلیة الجماعات عملة

 المھنیة ونةللمد 2014 فیفري 24 في المؤرخ للقرار الملحق وعلى

 لعملة واإلنتداب الترقیة وشروط والمشموالت الخطط وترتیب

  والبلدیات الجھویة المجالس

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

   بالبلدیات والترسیم

 بلدیات بـإحداث المتعلق 2016 ماي 26 في المؤرخ األمـر وعلى

  مریم شط بلدیـة بینھا من والتي جدیدة

 امتحان بفتح المتعلق 2019 نوفمبر 12 في المؤرخ القرار وعلى

  مریم شط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة من عملة 03 عدد إلنتداب مھني

 من عملة إلنتداب الخارجیة المناظرة لجنة جلسة محضر وعلى

 التي 2020 سبتمبر 22 یوم مریم شط بلدیة لفائدة الثانیة الوحدة

 النھائي القبول اختبار في بلخیریة أمین دمحم السید بنجاح صرحت

  2020 سبتمبر 22 یوم المجرى

 اإلعتمادات توفر وعلى البلدي اإلطار بقانون الحاصل الشغور وعلى

   2020لسنة مریم شط بلدیة بمیزانیة المرصودة

  : یلــــي مــا قـــــرر

 بالصنف عامل بصفة بلخیریة أمین دمحم السید ینتدب : األول الفصل

 شط ببلدیة األول التأجیر مستوى األولى الدرجة متربص الخامس

 بمجموع شاغرة خطة لیشغل 2020 دیسمبر 01 من بدایة مریم

  . الثقیل الوزن في سائق اختصاص في األعوان

 إلضافةبا باألمر المعني یتمتع التاریخ نفس من بدایة : الثاني الفصل

 من األول التأجیر مستوى األولى للدرجة الموافق األساسي مرتبھ إلى

  : التالیة بالمنح الخامس الصنف

  296.750..................:   األساسي األجر-

  751.500...:    الفواضل ورفع الصحة لحفظ البلدیة منحة-

  75.000...................:     األوساخ منحة-

  100.000.......................: اصةخ تكالیف منحة-

  17.250.............................: الكیلومتریة المنحة-

  13.333.......................................: انتاج منحة-

 لھ تصرف السنة في دینار 240 إلى 0 من تتراوح انتاج منحة-

  .العمل بھا الجاري التراتیب حسب

 بعنوان والحجز الدخل على للضریبة اضعةخ األجرة ھذه وتكون

 المنحة باستثناء الوفاة عند المال ورأس اإلجتماعیة والحیطة التقاعد

  . العائلیة

 یقع سنتین لمدة لتربص باألمر المعني یخضع : الثالث الفصل

  . إعفاؤه أو ترسیمھ إما بانتھائھا

 شط بلدیة محتسب البلدي والقابض العام الكاتب : الرابع الفصل

  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان مریم

  2020 دیسمبر 01 : في مریم شط

  

  بلدیة رئیس 
  العذاري سمیر
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  بومرداس

  

 یتعلق 2020 جوان 7  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

  المشترك االداري  بالسلك   مساعد متصرف  بةرت إلى  للترقیة

  .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

 2020 جوان 8 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من  قــــــرار

 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لإلدارات  المشترك دارياال  بالسلك   مساعد متصرف  رتبة

   .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد    

 2018 لسنة 29 عدد األســــــــــاسي القـــــــانون على و   

  الجماعـــــات  بمجلة المتعلق 2018 ماي 09  في المؤرخ

    . المحلیة

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و    

 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع على

  . 2011 مبرسبت 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و    

  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 أفریل 13 في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد االمر وعلى

 االداري للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 1998

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد االمر وخاصة تممتھ

  . 2020فیفري

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و     

  . أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و    

 و  الترقیة و  االنتداب  تآلیا و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

  یلــــي مــا قــــــرر

 رتبة إلى  للترقیة بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظم  :األول الفصل

  العمومیة لإلدارات  المشترك االداري  بالسلك  مساعد متصرف 

   .  القرار ھذا  ألحكام  وفقا

 بالملفات  الداخلیة  اظرةللمن  یترشح أن  یمكن   : 2 الفصل

 المشترك االداري بالسلك  مساعد متصرف رتبة إلى للترقیة

 المتوفر و رتبھم في المترسمون  تصرف الكتاب  العمومیة لإلدارات

 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات (5) شرط فیھم

   .   الترشحات ختم

 أعاله إلیھا المشار  تبالملفا الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و  بومرداس بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار  رةللمناظ المترشحین على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبة بومرداس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات  الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

   ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل

   العمومیة بالوظیفة المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   الحالیة الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

   باألمر

   العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني  اإلداري الملف

   المناظرة فتح لسنة  السابقة األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

   تصرف كاتب رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا فضیر و

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

    اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :5 الفصل

  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى 

  : صبالخصو اللجنة ھذه تتولى و

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

   للغرض المحددة للمقاییس طبقا المترشحین  ترتیب و الملفات تقییم-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :6 الفصل

 للمھام أدائھ عن یعبر ( 20-0) لعشرینا و الصفر بین یتراوح

   لعملھ أدائھ في إتقانھ و انضباطھ و بعھدتھ المنوطة

 تقییم أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تتولــى  :7الفصل

   : التالیة للمقاییس طبقا المعروضة الملفات

   للمترشح العامة االقدمیة-

   للمترشح الرتبة في االقدمیة -

   للمترشح التعلیمي المستوى او دالشھائ-

 اإلدارة  قبل من  فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-

   ادارة مستكتب رتبة في  التسمیة منذ 

   المواظبة و السیرة-

 و  للمترشح  المباشر  الرئیس  طرف من  المسند  التقییمي العدد-

   أعاله 6بالفصل  إلیھ  المشار

 العشرین و (0) الصفر  بین یتراوح عدد  قیاسم كل  إلى یسند و

 أعضاء  قبل من  بالمقاییس الخاصة  الضوارب تضبط و (20)

  . المناظرة لجنة

 الملفات  تقییم  أعاله إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى  :8 الفصل

 المترشحین  ترتیب و  القرار  ھذا ألحكام طبقا  علیھا  المعروضة

  المتحصل  األعداد  مجموع  على  عتمادباال  الجدارة  حسب 

 نفس  على مترشحین  عدة أو  مترشحان  تحصل إذا و  علیھا

  إذا و  الرتبة في  ألقدمھم  األولویة تكون  النقاط من المجموع

   . سنا ألكبرھم  األولویة  تعطى  االقدمیة ھذه تساوت

 في  نھائیا  المقبولین  المترشحین  قائمة  تضبط  :9 الفصل

 و المعنیة  البلدیة  رئیس  قبل من  أعاله  إلیھا  المشار  المناظرة

  . المناظرة  لجنة من  باقتراح

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :10 الفصل

  المحلیة

  بلدیة رئیس   
  أحمد الحاج  ریاض

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

 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح تعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات   االعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك   مركزي محلل  رتبة

  . 2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة

 نوفمبر 27 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من  قــــــرار

 رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  ظرةالمنا  بفتح یتعلق 2020

 لإلدارات   االعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك   مركزي محلل 

   . 2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة

   بومــرداس بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد    

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القـــــــــــــانون على و      

 . المحلیة  الجماعات  بمجلة المتعلق 2018 ماي 09  في المؤرخ

   

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و     

 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي صوصالن جمیع على

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و           

  . بومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة  365 عدد االمر وعلى       

 محللي بسلك الخاص االساسي نظامال بضبط المتعلق 1999 فیفري

    العمومیة لإلدارات   االعالمیة وتقنیي

 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و         

  . أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري 27

 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس االولى الجلسة محضر وعلى        

  2018 جویلیة 2

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و       

 الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019 مارس

  . بالبلدیات  الترسیم و 

 جوان 8 في المؤرخ  بومرداس بلدیة رئیس قرار على و      

 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط  المتعلق  2020

 االعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك   مركزي محلل رتبة إلى  للترقیة

  .بومرداس ببلدیة  العمومیة لإلدارات  

  یلــــي مــا قــــــرر

 و 2021 جانفي 27 یوم بومرداس ببلدیة تفتح  :األول الفصل

 محلل  رتبة الى  للترقیة  بالملفات  داخلیة  مناظرة  الموالیة األیام

  العمومیة  لإلدارات   االعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك   مركزي

   . بومرداس بلدیة لفائدة

 بخطة  شغورھا سد المراد  الخطط عدد حدد   : الثاني الفصل

   (1) واحدة
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  2020دیسمبر 25    یوم  الترشحات ختم  یقع  : الثالث الفصل

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :الرابع الفصل

  . المحلیة

  بلدیة رئیس    
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------------------  

 یتعلق 2020 جوان 5  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق بقرار

 االعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك  مركزي محلل  رتبة إلى  للترقیة

  . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات  

 2020 جوان 8 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من  قــــــرار

  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 

   االعالمیة وتقنیي محللي  بالسلك  مركزي محلل  رتبة إلى

   . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات

   اسبومــرد بلدیــة رئیــس إن 

   الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األســـــــــاسي القــــانون عـــلى و

 على و المحلیة  الجماعات  بمجلة المتعلق 2018 ماي 09  في

 1983 دیسمبر 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون

 تالجماعا و الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق

 جمیع على و  اإلداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 دیسمبر 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و     

  . بـــــومرداس بلدیة بإحداث المتعلق 1957

 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد ألمرا على و     

 محللي بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

   . بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة لإلدارات   االعالمیة وتقنیي

 في المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد  الرئاسي األمر على و     

  . ضائھاأع و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق 2016 أوت 27

 في المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد  الرئاسي األمر على و     

  .الحكومة أعضاء بتسمیة المتعلق 2018 نوفمبر 14

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و    

 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات  الترسیم

  ــيیلــ مــا قــــــرر

 رتبة إلى  للترقیة بالملفات  الداخلیة  المناظرة  تنظم  :األول الفصل

 ھذا  ألحكام  وفقا  االعالمیة تقنیي و  محللي بسلك  مركزي محلل 

   .  القرار

 بالملفات  الداخلیة  للمناظرة  یترشح أن  یمكن   : 2 الفصل

 العمومیة تلإلدارا المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة

 سنوات 5 شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنیون 

   .   الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ

 أعاله إلیھا المشار  بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : 3 الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و  بومرداس بلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون المحلیة الجماعة إلى

   : القرار ھذا یضبط و

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أن أعاله إلیھا المشار  للمناظرة المترشحین على یجب : 4 الفصل

 بالوثائق مصحوبة بومرداس بلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا

  : التالیة

 و المدنیة للخدمات  الالزمة بالحجج مدعم و مفصل تلخیص-

 من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي العسكریة

   ینوبھ من او اإلدارة رئیس قبل

   العمومیة بالوظیفة المترشح انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   حالیةال الرتبة في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من لألصل مطابقة نسخة-

   باألمر

   العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخة-

 خلو تثبت شھادة او التأدیبیة بالعقوبات المتعلقة القرارات من نسخ-

 الخمس خالل تأدیبیة عقوبة أي من باألمر للمعني  اإلداري الملف

   المناظرة فتح لسنة  بقةالسا األخیرة سنوات

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 في التسمیة منذ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

   تقني رتبة

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض و

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

    اإلرسال تاریخ

 أعاله إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  :5 الفصل

  . البیئة و المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى 

  : بالخصوص اللجنة ھذه تتولى و

 حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح و الترشحات في النظر-

   المشاركة
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   للغرض المحددة للمقاییس طبقا المترشحین  بترتی و الملفات تقییم-

   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى  :6 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  :7الفصل

   للمترشح العامة االقدمیة-

   للمترشح الرتبة في االقدمیة -

   للمترشح التعلیمي المستوى او الشھائد-

 اإلدارة  قبل من  فیھما المرخص او المنظمین الملتقیات و التكوین-

   تقني رتبة في  التسمیة منذ 

   المواظبة و السیرة-

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

 العشرین و (0) الصفر  بین یتراوح عدد  مقیاس كل  إلى یسند و

 أعضاء  قبل من  بالمقاییس الخاصة  الضوارب تضبط و (20)

  . المناظرة لجنة

 الملفات  تقییم  عالهأ إلیھا المشار  المناظرة لجنة تتولى  :8 الفصل

 المترشحین  ترتیب و  القرار  ھذا ألحكام طبقا  علیھا  المعروضة

  المتحصل  األعداد  مجموع  على  باالعتماد  الجدارة  حسب 

 نفس  على مترشحین  عدة أو  مترشحان  تحصل إذا و  علیھا

  إذا و  الرتبة في  ألقدمھم  األولویة تكون  النقاط من المجموع

   . سنا ألكبرھم  األولویة  تعطى  االقدمیة ھذه تتساو

 في  نھائیا  المقبولین  المترشحین  قائمة  تضبط  :9 الفصل

 و المعنیة  البلدیة  رئیس  قبل من  أعاله  إلیھا  المشار  المناظرة
  . المناظرة  لجنة من  باقتراح

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :10 الفصل

  . لیةالمح

  بلدیة رئیس    
  أحمد الحاج  ریاض

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

 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

 إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق بقرار یتعلق

 لإلدارات  المشترك اإلداري  بالسلك   مساعد متصرف  رتبة

  .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة  العمومیة

 نوفمبر 27 في مؤرخ بــومرداس بلــدیة رئیس من  قــــــرار

 رتبة إلى  للترقیة  بالملفات  الداخلیة  المناظرة  بفتح یتعلق 2020

  العمومیة لإلدارات  المشترك اإلداري  بالسلك   مساعد متصرف 

   .2020 سنة بعنوان بومرداس بلدیة لفائدة

  ومــرداسب بلدیــة رئیــس ان

   الدستور على االطالع بعد   

 المؤرخ 2018 لسنـــــــة 29 عدد األســــاسي القـــــانون على و

    . المحلیة  الجماعات  بمجلة المتعلق 2018 ماي 09  في

 12  في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و     

 الدولة ألعوان العام األساسي النّظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر

 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

 31 في المؤرخ 1957 لسنة 146 عدد األمر على و         

  . سبومردا بلدیة بإحداث المتعلق 1957 دیسمبر

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر وعلى    

 اإلداري للسلك الخاص االساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  . العمومیة لإلدارات المشترك

 27 في المؤرخ 2020 لسنة 19 عدد  الرئاسي األمر على و

  . أعضائھا و  الحكومة رئیس  بتسمیة المتعلق  2020فیفري

 2 بتاریخ المنتخب البلدي للمجلس األولى ةالجلس محضر وعلى

  2018 جویلیة

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد  األمر على و

 و  الترقیة و  االنتداب  آلیات و  صیغ  بضبط المتعلق 2019
  . بالبلدیات  الترسیم

 2020 جوان 8 في المؤرخ بومرداس بلدیة رئیس قرار وعلى

 الى للترقیة بالملفات الداخلیة مناظرةال تنظیم كیفیة بضبط المتعلق

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

   2020 سنة

  یلــــي مــا قــــــرر

 جانفي 27 یوم ولفائدتھ بومرداس ببلدیة یفتح  :األول الفصل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2021

 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك اعدمس متصرف

   2020 سنة

  واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد :الثاني الفصل

  2020دیسمبر 25 یوم الترشحات ختم یقع :الثالث الفصل

 للجماعات  الرسمیة بالجریدة القرار ھذا  ینشر  :الرابع الفصل

  . المحلیة

  بلدیة رئیس
  أحمد اجالح  ریاض
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  السواسي

  

 2020 سبتمبر 22  في مؤرخ 2020   لسنة 28 عدد قرار

 مناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 23 في مؤرخ بقرار یتعلق

 بلدیة لفائدة رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة

  2020 سنة بعنوان السواسي

 بفتح یتعلق 2020 رسبتمب 23في مؤرخ السواسي  بلدیة رئیس من

 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة

 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 العـام األسـاسي النظـام بضبط المتعلق 1983

 و اإلداریة  الصبغة ذات العمومیة المؤسسات و المحلیة الجماعات و

 عدد المرسوم خاصة و تھتمم 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 1998

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع على و  العمومیة لإلدارات  كالمشتر

 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

 الترسیم و الترقیة و اإلنتداب ألیات و یغص بضبط المتعلق 2019

  بالبلدیات،

 فیفري 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115 عدد األمر على و

 اإلداري بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 2020

  .العمومیة لإلدارات المشترك

 2020 سبتمبر 23 في المؤرخ السواسي بلدیة رئیس قرار على و

 إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة نظیمت كیفیة بضبط المتعلق

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة

  .2020 سنة بعنوان

  :یلـــي مــا قــــّرر

 24 الخمیس یوم لفائدتھا و السواسي ببلدیة یفتح :األول الفصل

 إلى یةللترق بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة األیام و 2020 دیسمبر

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصرف رتبة 

  . 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

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

  صفاقس

  

 یتعلق 2020 أوت 30  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار

 بغرض بصفاقس قرمدة بطریق البلدیة بالمنطقة الكائنة المقبرة بفتح

  المتوفین دفن

  : اطالعھ بعد صفاقس بلدیة رئیس ان

 بتأسیس القاضي 1884  جویلیة 16 في المؤرخ األمر على -

   صفاقس بلدیة

 عدد األساسي بالقانون الصادرة المحلیة الجماعات ةمجل وعلى -

   2018 ماي 9 في والمـــــــــــــــؤرخ 2018 لسنة 29

 فیفري 25 في المؤرخ 1997 لسنة 12 عدد القانون وعلى -

  الدفن وأماكن بالمقابر والمتعلق 1997

 جویلیة 7 في المؤرخ 1997 لسنة 1326 عدد األمر وعلى -

    الدفن تراتیب وضبط القبور اعداد ةبكیفی والمتعلق 1997

   والجثث  الرفاة اخراج وتراتیب

 86 عدد المحلیة والتنمیة الداخلیة وزیر السید منشور وعلى -    

 عملیة وتنظیم بالمقار بالعنایة المتعلق 1997 نوفمبر 3 في المؤرخ

            بھا الدفن

 وفمبرن 21 في المؤرخ 35/2000 رقم البلدي القرار وعلى -

 بالمقابر الصحة وحفظ للسالمة المحلیة بالتراتیب والمتعلق 2000

    ،  الدفن وأماكن
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 المالیة الشؤون لجنة بین المشتركة اللجنة جلسة محضر وعلى -

 ولجنة المشاریع ومتابعة البلدیة األشغال ولجنة التصرف ومتابعة

   2019 نوفمبر 15 بتاریخ المنعقدة والقانونیة العقاریة الشؤون

   2019 نوفمبر 26 بتاریخ المنعقد البلدي المكتب مداولة وعلى -

 2019 لسنة االستثنائیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى -

  2019 دیسمبر 18 بتاریخ المنعقدة

      : یلـــي مـــا قـــرر

 بطریق البلدیة بالمنطقة الكائنة المقبرة فتح  یعاد : األول الفصل

  .  المتوفین دفن غرضب بصفاقس قرمدة

 البناءات ومصلحة صفاقس لبلدیة العام الكاتب :  الثاني الفصل

 القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون صفاقس أمن اقلیم ورئیس

   .  المتبعة والقوانین التراتیب وفق

   في صفاقس

   البلدیة  رئیس
  اللومي منیر

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

 یتعلق 2019 أوت 22  في خمؤر 2020   لسنة 46 عدد قرار

  منھا الشرس ومنع الكالب وجوالن تربیة بتراتیب

   منھا الشرس ومنع الكالب وجوالن تربیة بتراتیب یتعلق

  : اطالعھ بعد صفاقس بلدیة رئیس ان

 29 عدد األساسي بالقانون الصادرة المحلیة الجماعات مجلة على -

   2018 ماي 9 في والمـــــــــــــــؤرخ 2018 لسنة

 5/4/2016 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد  القانون وعلى -

 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون واتمام بتنقیح المتعلق

 بالمناطق الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت 

  .  المحلیة للجماعات الراجعة

 بتأسیس القاضي 1884  جویلیة 16 في المؤرخ األمر على -

   اقسصف بلدیة

 13 في المؤرخ 124/94 عدد الصحیة التراتیب قرار وعلى -

   1994 افریل 18 في علیھ والمصادق 1994 أفریل

 الصادر 2011 فیفري 10 في المؤرخ 72 عدد القرار وعلى -

 بتراتیب والمتعلق  صفاقس ببلدیة الصحیة المراقبة مصلحة عن

   منھا الشرس ومنع  الكالب  تربیة

 جوان 5 في المؤرخ 32 عدد الداخلیة وزیر یدالس منشور وعلى -

 والعنایة للنظافة الوطنیة اللجنة توصیات بتنفیذ المتعلق 1999

 من المعتد الصحیة التراتیب قرار تنقیح الى فیھ یدعو والذي بالبیئة

  . الشرسة الكالب تربیة ظاھرة لمعالجة البلدیات طرف

 لسنة الرابعة دیةالعا دورتھ خالل البلدي المجلس مداولة وعلى -

  10/11/2010 بتاریخ المنعقدة 2010

 2017 لسنة الثالثة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة وعلى -

 بتاریخ علیھا والمصادق 2017 أوت 10 بتاریخ جلستھ  المنعقدة

 لمخالفة االداریة الخطایا قیمة بضبط المتعلقة 2017 أوت 22

   ةالعام والنظافة الصحة حفظ تراتیب

      : یلـــي مـــا قـــرر                                

 قرار من عشر الثالث العنوان من الثالث الباب ینقح : األول الفصل

 الفصل واضافة تسمیتھ بتغییر وذلك صفاقس لبلدیة الصحیة التراتیب

   : یلي كما لصبح مكرر 187

  . البلدیة نطقةالم داخل منھا الشرس ومنع  الكالب وجوالن تربیة  

 الصادرة المحلیة الجماعات مجلة ألحكام وفقا : مكرر 187الفصل

 المارة بحمایة الخاصة االجراءات على وعالوة 2018 ماي 9 في

 علیھا المنصوص ، الكلب داء من والوقایة المواطنین وسالمة

 البلدیة المنطقة داخل وبیعھا الكالب تربیة تخضع ، الموالیة بالفصول

   : التالیة روطالش الى

 یتسبب ال حتى اھمالھ وعدم بھ العنایة لكلب مالك كل على یتعین•

  . بنباحھ أو بعنوانھ األجوار ازعاج في

 أو بھا االحتفاظ أو والخطرة الشرسة الكالب تربیة باتا منعا یمنع•

  : التالیة الفصیالت الى المنتمیة منھا وخاصة فیھا االتجار

  "     pit Bul " بول بیت °     

  " Rottweiler " وایلور روت  °     

  "    Tosa " توزا °     

  " Boerbull  " بووربول أو  " Mastiff "  ماستیف  °    

 او شكلھا حیث من الفصیالت لھذه المشابھة الكالب وجمیع

   الجسدیة خصوصیاتھا

 بكنشات مصحوبة تكون عندما اال للبیع الكالب عرض یجوز ال•

 البیانات على وتحتوي بیطري طبیب طرف من ھاعلی مؤشر صحیة

  : التالیة

   االمكان عند لھ شمسیة وصورة فصیلتھ بیان مع للكلب وصف °

   وعنوانھ الكلب صاحب ھویة °

   الكلب داء ضد التلقیح منھا وخاصة تلقاھا التي التالقیح بیان °

 الكلب حجز الفور على یتم الفصل ھذا مقتضیات مخالفة حالة وفي

 المنصوص الجزائیة التتبعات على عالوة وذلك المخالفة عموضو
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 صاحب ضد الجزائیة المجلة من 316و 315 بالفصلین علیھا

  . الكلب

 أفریل 13 في المؤرخ القرار لمقتضیات وفقا : 188 الفصل

 الواردة للشروط وباالضافة الكلب داء بمكافحة والمتعلق 1985

 المنطقة بكامل كمامة بدون الكالب جوالن یحجر الموالیین بالفصلین

  . الكمامة حال بأي یعوض أن للرباط یمكن وال البلدیة

 الحجز بمستودع تحجز أو السائبة الكالب تقتل : 189 الفصل

 یتم لم واذا أیام 3 تتجاوز ال لمدة أصحابھا ذمة على وتوضع البلدي

  . قتلھا یقع استرجاعھا

 عض ملقح غیر أو  ملقح سائب كلب كل یوضع : 190 الفصل

 بمستودع یوما 15 لمدة البیطریة الرقابة تحت حیوانا أو انسانا

 مرات ثالث للفحص ویعرض العض تاریخ من انطالقا البلدي الحجز

  . متتالیة

 ویتعین اصحابھا بحوزة التي الكالب تلقیح یجب : 191 الفصل

  . التلقیح ببطاقة  االستظھار

 والشرطة البلدیة الشرطة ئیساور للبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

  . القرار ھذا بتنفیذ یخصھم فیما كل مكلفون البلدي والقابض البیئیة

  بلدیة رئیس 
  اللومي منیر

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

  قرقنة

  

 2020 نوفمبر 17  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار

 و اجراء تاریخ في بالتمدید یتعلق قرقنة بلدیة رئیس من بقرار یتعلق

 أول معماري مھندس النتداب الخارجیة للمناظرة الرشحات مخت

 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

2020  

 یتعلق 2020 نوفمبر 18 في مؤرخ قرقنة بلدیة رئیس من قرار

 الخارجیة للمناظرة الرشحات ختم و اجراء تاریخ في بالتمدید

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك لأو معماري مھندس النتداب

  2020 سنة بعنوان  قرقنة بلدیة لفائدة

  بلدیة رئیس  
  الفقیر المنصف

  
  

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

  طینة

  

 یتعلق 2019 جوان 24  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد قرار

  العمومیة بالشبكات الربط رخص بامضاء المتعلق تفویض بقرار

   العمومیة بالشبكات الربط رخص ءبامضا المتعلق تفویض قرار

  بلدیة رئیس 
  الھریشي  علي

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

  طینة دیةبل

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

   طینة بلدیة

  بلدیة رئیس
  الھریشي  علي

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة اظرةمن بفتح بیتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار

  2020 سنة بعنوان طینة

 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار

  2020 سنة بعنوان طینة

  بلدیة رئیس
  الھریشي  علي

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة كیفیة بضبط بیتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

  طینة بلدیة

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة ظرةالمنا كیفیة بضبط یتعلق

 لفائدة العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف

   طینة بلدیة

  بلدیة رئیس
  الھریشي  علي
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------------------  

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 متصرف بةرت الى للترقیة بالملفات داخلیة ماظرة بفتح بقراریتعلق

  2020 سنة بعنوان طینة بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك

 متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة ماظرة بفتح قراریتعلق

  2020 سنة بعنوان طینة بلدیة لفائدة المشترك االداري بالسلك

  بلدیة رئیس  
  الھریشي  علي

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

 یتعلق 2020 أوت 24  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط بیتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدرارت المشترك التقني بالسلك رئیس تقني

  طینة

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لالدرارت المشترك التقني بالسلك رئیس تقني

   طینة

  بلدیة رئیس
  الھریشي  علي

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

 یتعلق 2020 أوت 31  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح بیتعلق

 طینة بلدیة لفائدة العمومیة لالدرارت المشترك االداري بالسلك

  2020 سنة وانبعن

 رئیس متصرف رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح یتعلق

 طینة بلدیة لفائدة العمومیة لالدرارت المشترك االداري بالسلك

  2020 سنة بعنوان

  بلدیة رئیس
  الھریشي  علي

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

  مدنین

 یتعلق 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 33 عدد قرار

 استغالل معلوم بمراجعة یتعلق 2020 دیسمبر04 في مؤرخ ربقرا

  الزواج عقود البرام الجلسات قاعة

 یتعلق 2020 دیسمبر 04 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار

  .الزواج عقود البرام الجلسات قاعة استغالل معلوم بمراجعة

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

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

 یتعلق 2020 أكتوبر 4  في مؤرخ 2020   ةلسن 34 عدد قرار

 عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط بقراریتعلق

 2020 سنة بعنوان بالملفات للبترقیة الداخلیة المناظرات طریق

  مدنین بلدیة لفائدة

 یتعلق 2020 اكتوبر 05 في مؤرخ مدنین بلدیة رئیس من قرار

 طریق عن ورھاشغ سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط

 بلدیة لفائدة 2020 سنة بعنوان بالملفات للترقیة لداخلیة المناظرات

  .مدنین

  بلدیة رئیس
  یامنة ابن  المنصف

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

  أجیم جربة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان  العام األساسي النظام بضبط لقالمتع 1983

 جمیع وعلى االداریة الصبغة ذات والمؤسسات المحلیة والجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید مـنشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و
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 ریلأف 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسمة 1239 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2019 ردیسمب

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

   یــــلـــــي مـــا قـــرر

 رتبة لىإ للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 ھذا ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  .القرار

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 المشار العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

 (5) شرط فیھم وفرالمت و رتبھم في المترسمون  التقنیون أعاله إلیھ

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بالنظر الراجعین األعوان لفائدة و المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھم دون آجیم لبلدیة

   : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة خططال عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 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 اتللخدم المبنیة الوثائق على یحتوي ملف-

  ، باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-

 ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند(.........،محاضرات

  . المنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس ظاتبمالح مصحوبا التقریر ھذا ویكون

  . المترشح إلیھا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم

  .اإلرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس الفصل

 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح 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 األنشطة في تقریر

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

   والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا المترشح لىإ ویسند

.  

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : الثامن الفصل

 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 المتحصل األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین

 تحصل وإذا شغورھا سد دالمرا الخطط عدد حدود وفي علیھا

 تكون النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان

 األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة

  . سنا ألكبرھم

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 وباقتراح المعنیة ةالبلدی رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس  
  حدید بن  مسعود
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------------------  

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

  مآجی جربة بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التقني

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 بمجلة المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة بغةالص ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011 ،  

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع ىوعل العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة سرئی بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید مـنشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب اتآلی و

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

  یـــــلـــي ما قـــــــرر

 بالملفات داخلیة مناظرة آجیم جربة بلدیة تنظم : األول الفصل

 قاوف العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 المساعدون العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني رتبة إلى

 سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون التقنییون

  .شحاتالتر ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بلدیة إلى بالنظر الراجعیین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس من بقرار

  . سواھم دون آجیم جربة

   : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   ناظرةالم لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

   : التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج ومدعم مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

  ینوبھ من أو دارةاإل

   العمومیة الوظیفیة في انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   الحالیة الرتب في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من ألصل مطابقة نسخة-

  باألمر

  العلمیة الشھائد من لألصل مطابقة نسخ-

 خلو تثبت شھادة أو التأدیبیة بالعقوبات تعلقةالم 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-

 رتبة في لتسمیتھ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  تقني مساعد

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  : الخامس الفصل

  .لبیئةوا المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

 حق لھم المخول المتشرحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض
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   قبولھم یمكن الذین المترشحین قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل

 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین صفرال بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

   للمترشح العامة األقدمیة-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

 إلدارةا قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-

  تقني مساعد 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 تضبط و (20)

  .المناظرة

 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 باالعتماد الجدارة

   متــرشحیـن عدة أو مترشحــان

 إذا و الرتبة في ألقدمھم ةاألولوی تكون النقاط من المجموع نفس على

   سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجمھوریة يالرسم بالرائد القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل

  .التونسیة

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 بالسلك  أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 بمجلة المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات

 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

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى النصوص عجمی وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011 ،  

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 أو حتھنق التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر لىوع

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

  .  2020 لسنة آجیم جربة بلدیة میزانیة على االطالع ویعد

  ليیــــــــــــ ما قـــرر

 فیفري 04 یوم لفائدتھا آجیم جربة بلدیة تفتح : األول الفصــل

 بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة 2020

  .آجیم جربة بلدیة لفائدة المشترك التقني

  2020 جانفي 04 یوم للمناظرة الترشح قائمة تختم : الثاني الفصل

 طریق عن شغورھا سد معالمز الخطط عدد حددت : الثالث الفصل

  . واحدة (1) بخطة التناظر

 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة تودع : الرابع الفصل

 في المؤرخ آجیم جربة بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة

 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 دیسمبر 03

  للبلدیة المركزي لضبطا بمكتب أول تقني رتبة إلى للترقیة

  

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود
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------------------  

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

 لفائدة العمومیة لإلدارات المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري

  یمآج جــربة بلدیة

  ، على اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان  العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى اإلداریة الصبغة ذات والمؤسسات یةالمحل والجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید مـنشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لإلدارة المعماریین

  . 2009 جانفي 21 في

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .ضائھاوأع الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

   یــــلـــــي مـــا قـــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن كنیم : الثاني الفصل

 لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك رئیس معماري مھندس رتبة إلى

 في المترسمون األول المعماریون المھندسون أعاله إلیھ المشار

 ھذه في األقل على أقدمیة سنوات (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث لفصلا

 إلى بالنظر الراجعین األعوان ولفائدة المعنیة البلدیة رئیس من بقرار

  .سواھا دون آجیم جربة بلدیة

   : القرار ھذ ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  ظرةالمنا لجنة اجتماع تاریخ-

 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 المبنیة الوثائق على یحتوي ملف-

  ، باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة نیتضم المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-

 ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 من نسخ االقتضاء وعند(.........تكوینیة ،دورات  ،محاضرات

   والبحوث األعمال

 اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون المنشورات و

  .المترشح إلیھا ینتمي التي

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا ریرالتق ھذا ویكون

  . المترشح إلیھا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم

  .اإلرسال تاریخ معرفة على

 المترشح إلیھا ینتمي التي اإلدارة رئیس یتولى : السادس الفصل

 قام التي لألنشطة تقییما (20) وعشرین (0) بین یتراوح عدد اسناد

 المناظرة فتح لسنة السابقتین األخیرتین السنتین خالل المترشح بھا

  : على باالعتماد

   العمل تنظیم-

   الخدمة نوعیة-

  والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  . علیھا المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-
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 الیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السابع الفصل

 اللجنة ھذه وتتولى المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

  .بالخصوص

   المناظرة في المشاركة حق لھم المخول المترشحین قائمة اقتراح-

 ملفات تقییم و دراسة في اعتمادھا المزمع المقاییس ضبط-

  المترشحین

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

  ترقیتھم المزمع للمترشحین النھائیة القائمة اقتراح-

 تقییم أعاله الیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : الثامن الفصل

   القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 األعداد مجموع على باالعتماد الجدارة حسب المترشحین ترتیب و

 وإذا شغورھا سد المراد الخطط عدد حدود وفي علیھا تحصلالم

 النقاط من المجموع نفس على مترشحین عدة أو مترشحان تحصل

 تعطى األقدمیة ھذه تساوت وإذا الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون

  . سنا ألكبرھم األولویة

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 رئیس معماري مھندس رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیةال المناظرة

 وباقتراح البلدیة رئیس قبل من لإلدارة المعماریین المھندسین بسلك

  .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة اتبالملف داخلیة مناظرة بفتح

  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 بمجلة المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط قالمتعل 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011 ،  

 ریلأف 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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

  .  2020 لسنة آجیم جربة بلدیة میزانیة على االطالع ویعد

  یــــــــــــلي ما قـــرر

 فیفري 04 یوم لفائدتھا آجیم جربة بلدیة تفتح : األول الفصــل

 التقني بالسلك تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة 2020

  .آجیم بةجر بلدیة لفائدة المشترك

  2020 جانفي 04 یوم للمناظرة الترشح قائمة تختم : الثاني الفصل

 طریق عن شغورھا سد المزمع الخطط عدد حددت : الثالث الفصل

  . واحدة (1) بخطة التناظر

 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة تودع : الرابع الفصل

 في المؤرخ آجیم جربة بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة

 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 دیسمبر 03

  للبلدیة المركزي الضبط بمكتب تقني رتبة إلى للترقیة

  بلدیة رئیس  
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 تقني مساعد رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة  لإلدارات المشترك التقني بالسلك

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس ان

 بمجلة المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط لمتعلقا 1983
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 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011 ،  

 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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد والبیئة لمحلیةا الشؤون وزیر السید مـنشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

   یـــــلـــي ما قـــــــرر

 بالملفات داخلیة مناظرة آجیم جربة بلدیة تنظم : األول الفصل

 لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

  .القرار ھذا ألحكام وفقا العمومیة

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني مساعد رتبة الى

 (5) شرط فیھم المتوفر و رتبھم في المترسمون نییونالتق األعوان

  .الترشحات ختم تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیة سنوات

 أعاله إلیھا المشار بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح : الثالث الفصل

 بلدیة إلى بالنظر الراجعیین األعوان لفائدة و البلدیة رئیس من بقرار

  . اھمسو دون آجیم جربة

   : القرار ھذا ویضبط

  للتناظر المعروضة الخطط عدد-

  الترشحات قائمة غلق تاریخ-

   المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 أعاله إلیھا المشار للمناظرة المترشحین على یجب : الرابع الفصل

 بالوثائق مصحوبة المعنیة البلدیة لدى ترشحھم مطالب یودعوا أن

   : التالیة

 والعسكریة المدنیة للخدمات الالزمة بالحجج مومدع مفصل تلخیص-

 رئیس قبل من ممضى التلخیص ھذا یكون و المترشح بھا قام التي

  ینوبھ من أو اإلدارة

   العمومیة الوظیفیة في انتداب قرار من لألصل مطابقة نسخة-

   الحالیة الرتب في المترشح تسمیة قرار من لألصل مطابقة نسخة-

 للمعني إداریة حالة آلخر الضابط القرار من ألصل 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)

 التي الملتقیات أو التكوینیة الدورات شھائد من لألصل طابقةم نسخ-

 رتبة في لتسمیتھ اإلدارة قبل من تنظیمھا تم و المترشح فیھا شارك

  تقني عون

 قائمة غلق تاریخ بعد یصل ترشح مطلب كل وجوبا ویرفض

 معرفة على دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات

  اإلرسال تاریخ

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط  : لخامسا الفصل

  .والبیئة المحلیة الشؤون وزیر من قرار بمقتضى أعاله

 حق لھم المخول المتشرحین قائمة واقتراح الترشحات في النظر-

  . المشاركة

 في المحددة للمقاییس طبقا المترشحین وترتیب الملفات تقییم-

  .الغرض

   قبولھم یمكن الذین ترشحینالم قائمة اقتراح-

 تقییمي عدد إسناد للمترشح المباشر الرئیس یتولى : السادس الفصل

 للمھام أدائھ عن یعبر (20-0) والعشرین الصفر بین یتراوح

  .لعملھ أدائھ في وإتقانھ وانضباطھ بعھدتھ المنوطة

  : یلي كما المترشحین ملفات تقییم مقاییس تضبط : السابع الفصل

   للمترشح العامة ةاألقدمی-

  للمترشح الرتبة في األقدمیة-

 اإلدارة قبل من فیھما المرخص أو المنظمین الملتقیات و التكوین-

  تقني عون رتبة في التسمیة منذ
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  والمواظبة السیرة-

 والمشار للمترشح المباشر الرئیس طرف من المسند التقییمي العدد-

  .أعاله 6 بالفصل إلیھ

 والعشرین (0) الصفر بین یتراوح ددع مقیاس كل إلى ویسند

 لجنة أعضاء قبل من بالمقاییس الخاصة الضوارب تضبط و (20)

  .المناظرة

 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 عداداأل مجموع على باالعتماد الجدارة

   متــرشحیـن عدة أو مترشحــان

 إذا و الرتبة في ألقدمھم األولویة تكون النقاط من المجموع نفس على

   سنا ألكبرھم األولویة تعطى األقدمیة ھذه تساوت

 في نھائیا المقبولین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 وباقتراح المعنیة البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجمھوریة الرسمي بالرائد القرار ھذا ینشر : العاشر الفصل

  .التونسیة

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار

 بالسلك تقني مساعد رتبة لىإ للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 بمجلة المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات

 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

 و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى النصوص جمیع وعلى

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011 ،  

 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

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

  یــــــــــــلي ما قـــرر

 فیفري 04 یوم لفائدتھا آجیم جربة بلدیة تفتح : األول الفصــل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة  الموالیة واألیام 2020

  .آجیم جربة بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك تقني مساعد

 جانفي 04  یوم للمناظرة لترشحا قائمة تختم : الثاني الفصل

2020  

 طریق عن شغورھا سد المزمع الخطط عدد حددت : الثالث الفصل

  . واحدة (1) بخطة التناظر

 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة تودع : الرابع الفصل

 في المؤرخ آجیم جربة بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة

 بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم كیفیةب المتعلق 2020 دیسمبر 03

  للبلدیة المركزي الضبط بمكتب تقني مساعد رتبة إلى للترقیة

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار

  أول رئیس  تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

  آجیم جربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك التقني كبالسل

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 بمجلة المتعلق 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  .المحلیة الجماعات

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة عوانأل العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

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

 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة

2011 ،  

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص ألساسيا النظام بضبط المتعلق 1999

 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لإلدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة بإحداث المتعلق 1985

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  .بالبلدیات

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

  یــــــــــــلي ما قـــرر

 فیفري 04 یوم لفائدتھا آجیم جربة بلدیة تفتح : األول الفصــل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة واألیام 2020

  .آجیم جربة بلدیة لفائدة المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني

  2020 حانفي 04 یوم للمناظرة الترشح قائمة تختم : الثاني الفصل

 طریق عن شغورھا سد المزمع الخطط عدد حددت : الثالث الفصل

  . واحدة (1) بخطة التناظر

 الوثائق صحبة للمناظرة الترشح استمارة تودع : الرابع الفصل

 في المؤرخ آجیم جربة بلدیة رئیس قرار من الثالث بالفصل الواردة

 بالملفات یةداخل مناظرة تنظیم بكیفیة المتعلق 2020 دیسمبر 03

  .للبلدیة المركزي الضبط بمكتب أول رئیس تقني رتبة إلى للترقیة

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار

 رئیس تقني رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة تنظیم بكیفیة

 جــربة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات تركالمش التقني بالسلك أول

  آجیم

  ، اطالعھ بعد آجیم جربة بلدیة رئیس إن

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على

  . المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 الدولة ألعوان  العام اسياألس النظام بضبط المتعلق 1983

 جمیع وعلى االداریة الصبغة ذات والمؤسسات المحلیة والجماعات

 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ أو نقحتھ التي النصوص

  ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترسیم الترقیةو االنتداب آلیات و صیغ بضبط المتعلق 2019

  . بالبلدیات

 بتاریخ 14 عدد والبیئة المحلیة الشؤون وزیر السید مـنشور وعلى

 صیغ بضبط المتعلقة األحكام تطبیق كیفیة حول 2019 سبتمبر 18

  . بالبلدیات والترسیم والترقیة االنتداب آلیات و

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  . آجیم جربة بلدیة حداثبإ المتعلق 1985

 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 لالدارات المشترك

 26 في المؤرخ 2019 لسمة 1239 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2019 دیسمبر

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  .وأعضائھا الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

   یــــلـــــي مـــا قـــرر

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظم : األول الفصل

 وفقا العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك ولأ رئیس تقني

  .القرار ھذا ألحكام

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن : الثاني الفصل

 العمومیة لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول رئیس تقني رتبة إلى

 رالمتوف و رتبھم في المترسمون الرؤساء التقنیون أعاله إلیھ المشار

 تاریخ في الرتبة ھذه في األقل على أقدمیھ 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 آجیم لبلدیة

   : القرار ھذا ویضبط



  7337صفحـة   2020 ديسمبر 8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   86عـــــدد 

  للتناظر المعروضة طالخط عدد-

   الترشحات قائمة غلق تاریخ-

  المناظرة لجنة اجتماع تاریخ-

 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 المبنیة الوثائق على یحتوي ملف-

  ، باإلدارة

 بھا قام التي األنشطة یتضمن المترشح قبل من إعداده یتم تقریر-

 ملتقیات في المشاركة) المناظرة فتح لسنة السابقتین السنتین خالل

 و والبحوث األعمال من نسخ االقتضاء وعند (......،محاضرات

  . المنشورات

 ینتمي التي اإلدارة رئیس بمالحظات مصحوبا التقریر ھذا ویكون

  . المترشح إلیھا

 تاریخ بعد یسجل ترشح مطلب كل وجوبا یرفض : الخامس الفصل

 دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ یكون و الترشحات قائمة ختم

  .اإلرسال تاریخ معرفة على

 إلیھا المشار الداخلیة المناظرة لجنة تركیبة تضبط : السادس الفصل

 اللجنة ھذه وتتولى والبیئة المحلیة الشؤون وزیر قرار بمقتضى

  : بالخصوص

 حق لھم المخول المترشحین قائمة واقتراح 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 تولىی : السابع الفصل

 السابقتین السنتین خالل المترشح بھا قام التي األنشطة في تقریر

  : على باالعتماد المناظرة فتح لسنة

  العمل تنظیم-

  الخدمة نوعیة-

   والبحوث والتأطیر التكوین أعمال-

  علیھا، المتحصل والنتائج المنجزة األعمال-

 (20) والعشرین (0) الصفر بین یتراوح عددا لمترشحا إلى ویسند

.  

 تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : الثامن الفصل

 ترتیب و القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة الملفات

 المتحصل األعداد 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 ألقدمھم األولویة

  . سنا ألكبرھم

 في نھائیا الناجحین المترشحین قائمة تضبط : التاسع الفصل

 وباقتراح معنیةال البلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  .المناظرة لجنة من

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد قرار

 طریق عن شغورھا سد المراد الخطط ونوعیة عدد بضبط بیتعلق

  .آجیم جربة بلدیة لفائدة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرة

  ، اطالعھ بعد

 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساس القانون على

 112 عدد القانون وعلى المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 النظام بضبط المتعلق 1983 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة

 والمؤسسات المحلیة الجماعات و الدولة العوان العام األساسي

 او نقحتھ التي النصوص جمیع ىوعل االداریة الصبغة ذات العمومیة

 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد المرسوم خاصة و تممتھ

  ، 2011 دیسمبر

 أفریل 08 في المؤرخ 1985 لسنة 572 عدد األمر وعلى

  .آجیم جربة بلدیة باحداث المتعلق 1985

 1998 أفریل 13في المؤرخ 1998 لسنة 834 عدد األمر وعلى

 المشترك االداري بالسلك الخاص ياألساس النظام بضبط المتعلق

 و تممتھ او نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات

 اكتوبر 10 في المؤرخ 2012 لسنة 2362 عدد األمر خاصة

2012 ،  

 جویلیة 15 في المؤرخ 1999 لسنة 1569 عدد األمر وعلى

 المھندسین بسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المؤرخ 2009 لسنة 116 عدد باألمر المتمم لالدارة یینالمعمار

   . 2009 جانفي 21 في

 أفریل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 عدد األمر وعلى

 التقني بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999
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 أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى العمومیة لالدارات المشترك

 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد األمر خاصة و تممتھ

  ، 2009 جانفي

 02 في المؤرخ 2020 لسنة 84 عدد الرئاسي األمر وعلى

  ، أعضائھا و الحكومة رئیس بتسمیة المتعلق 2020 سبتمبر

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى

  صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ، اتبالبلدی والترسیم والترقیة االنتداب وآلیات 

 جوان 11 بتاریخ 12024/3 عدد الحكومة رئاسة مكتوب وعلى

  .الملفات طریق عن للترقیة الداخلیة بالمناظرات المتعلق 2012

 31 بتاریخ جدید آجیم جربة بلدیة رئیس تنصیب محضر وعلى

  . 2019 جویلیة

  یـــــــــــــلي ما قــــــرر

 عن ورھاشغ سد المراد الخطط ونوعیة عدد یضبط : وحید فصل

 آجیم جربة بلدیة لفائدة بالملفات للترقیة الداخلیة المناظرات طریق

   : التالي النحو على

  : العمومیة لإلدارات المعماریین المھندسین لسلك بالنسبة/1

 الخطط التسدیدعدد شغورھاطرق سد المراد الخطط الرتبةعدد

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع

 الخطط التسدیدعدد شغورھاطرق سد المراد الخطط الرتبةعدد

  بالملفات الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع

  1: بالملفات        1رئیس معماري مھندس

  : العمومیة لإلدارات المشترك التقني للسلك بالنسبة /2

 الخطط التسدیدعدد شغورھاطرق سد المراد الخطط الرتبةعدد

  لفاتبالم الترقیة طریق عن تسدیدھا المزمع

  1 : بالملفات1أول رئیس تقني

  1 :الملفات1أول تقني

  1 : بالملفات2تقني

  1: بالملفات2تقني مساعد

  بلدیة رئیس
  حدید بن  مسعود
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  قــالحـــــــــــــــــمال

 

  


